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Ulla Kedbäck (MP) ersättare ej tjänstgörande
Mats Överfjord (M) ersättare ej tjänstgörande
Annika Westlund, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen
§ 58, 59
Ann-Catrin Waldén, enhetschefen för familjeenheten IFO § 58
Mona Berg, verksamhetschef för stöd och omsorg § 60
Ann-Christine Westberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 63,64
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef § 59-64
Anna-Carin Säll, utskottssekreterare
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KS/2015:35
§ 58
Utskottet för omsorg - personärenden juni 2015 - Sekretess
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1128-1141
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2014:1 372
§ 59
Åtgärdsplan för 2015 och framåt för individ- och familjeomsorgens kostnader
ska ligga i nivå med budget
2014 genererade Individ- och familjeomsorgen ett större ekonomiskt underskott, 17,1 Mkr. Kommunstyrelsen har uppmanat verksamheten att ta fram en åtgärdsplan
för att komma till rätta med kostnaderna i verksamheten
Under 2014 var ovanligt många barn och unga placerade, flera enligt LVU.
Påfallande många mödrar med barn var också placerade under året (5 mödrar och 10
barn). Verksamheten bedömer att det är rimligt att tänka sig att kostnaderna för
placeringar av barn och unga kommer att ligga på en högre nivå än vad de tidigare
gjort på grund av ökad psykosocial ohälsa och ökat missbruk i samhället. Antagandet
är att genom de många placeringar som gjordes under 2014 kan en del av behovet
vara tillgodosett för den närmaste tiden.
Individ- och familjeomsorgen tog över ansvaret för målgruppen psykiskt
funktionsnedsatta våren 2014. Redan inledningsvis var tre placeringar ofinansierade
och ytterligare placeringar tillkom under året. Kostnaderna vid köpt vård varierar
mycket, från 1900 kr till 5500 kr per dygn på de befintliga placeringar vi har idag,
beroende av vilket stödbehov personen har.
Kostnaderna för det ekonomiska biståndet har ökat. Under föregående år ökade
kostnaderna, trots att antalet hushåll var det samma som 2013. Detta tyder på att
egenförsörjningen minskat, sannolikt en konsekvens av att flera blivit utförsäkrade
från A-kassan och Försäkringskassan. Inledningsvis under 2015 har antalet hushåll
som är bidragsberoende ökat.
Översynen av försörjningsstödstagarna och utökat samarbete kan ske under hösten.
Effekter av möjligt minskat bidragsberoende kan visa sig under 2016.
Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen redogjorde för
verksamhetsområdets ekonomiska situation och återgav särskilt tre områden där
underskottet är stort och gav också en nuläge- och framtidsanalys. Det diskuterades
eventuellt utvecklingsområde och tänkbara lösningar på den ekonomiska situationen.
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När det gäller ekonomiskt bistånd är det en negativ trend, att fler hushåll hamnar
utanför samhällets socialförsäkringssystem. I april 2015 så hade 15 fler hushåll i
Orust kommun ansökt om försörjningsstöd än tidigare och trenden är inte unik för
vår kommun. Finsam är ett finansiellt samordningsförbund där olika aktörer betalar
in pengar för att ingå, Orust kommun ingår i samordningsförbundet Väst.
Kommunen kan använda sig av Finsams kartläggning för att se vilka människor som
hamnar utanför samhällets skyddsnät, att använda Finsam på rätt sätt genom goda
åtgärder kan ge ekonomin en positiv trend.
Boende stöd för funktionellt nedsatta människor – det behöver startas upp en
verksamhet för denna grupp av människor och på sikt behövs också ett boende.
Inom detta område behöver man hitta samordningsfunktioner kommuner emellan.
Placering av barn och unga – Orust kommun arbetar aktivt med andra kommuner
för att få igång ett samarbete och samverkan för att hitta gemensamma
kommunövergripande lösningar för placering av barn och unga. Inom insatssidan så
vill socialsekreterarna gärna arbeta med hemmaplanslösningar.
Beslutsunderlag
Förvaltningsområde omsorgs tjänsteskrivelse 2015-05-28
____________
Utskottet för omsorg beslutar
att överlämna Förvaltningens skrivelse till Kommunstyrelsen som förslag till åtgärder
inom Individ- och familjeomsorgen enligt Kommunstyrelsens beslut 2014-09-25 §
245, samt
att ge Förvaltningsområdeschefen för omsorg i uppdrag att vidta nödvändiga
åtgärder för att verksamhetens årsresultat ska hamna i nivå med det budgeterade
resultatet för 2015
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2015:36
§ 60
Utskottet för omsorg - Verksamhetsuppföljning juni 2015
Övergripande information
Förvaltningsområdeschefen presenterar ny verksamhetschef
En kort presentation av ny verksamhetschef inom vård och omsorg, Ymer Ilirzon.
Ymer är utbildad socionom och har tidigare arbetat som verksamhetschef på Atendo,
innan det som enhetschef inom äldreomsorgen.
Sommarplan och rekrytering
Verksamhetschefen för stöd och omsorg informerar om att det är ett särskilt svårt
läge inför sommaren med rekrytering av personal till de olika enheterna. Det har
anordnats tre rekryteringsmässor under våren, man söker också personal via
facebook för att kunna tillsätta lediga tjänster.
Verksamhetschefen för vård och omsorg informerar om att inom hemtjänsten
saknas det för närvarande vikarier till 14 vakanta tjänster inför sommaren. Det saknas
både sjuksköterskor och undersköterskor.
Det förs diskussioner kring eventuella lösningar kring problemen med rekrytering
både på kort och lång sikt. Verksamheterna är sårbara då organisationen idag bygger
på att vikarier ersätter ordinarie tjänster, därför diskuteras tankar kring att
grundbemanningen skulle behöva ökas för att inte vara så beroende av vikarier.
Inför sommaren minskar möjligheten på sjukhusen att behålla färdigbehandlade
patienter ytterligare, vilket gör att nya äldreboende behövs för att kunna ta emot från
sjukhusen.
Inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorgen är det socialjouren som är
”räddningen” över sommaren.
Lokaler
Arbetet med att hitta bra lösningar för kontorslokaler för verksamhetsområdet
individ- och familjeomsorgen fortgår.
Kommunals kommer att flytta ur sina lokaler för att göra plats åt Ungdomshuset
som flyttar ur Gula huset.
Förvaltningsområdeschefen kommer att träffa representant från
samhällsbyggnadsnämnden och vd för Orustbostäder för att diskutera eventuella
lösningar på behov av olika boenden för verksamhetsområdet.
Förvaltningsområdeschefen återkommer med besked längre fram.
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Larm
Larmen kommer att bytas ut i äldreboenden, vilket innebär en nyckelfri hantering då
låsanordningar kommer att bytas ut. Upphandling kommer att ske nästa år.
Verksamhetsplaner
Förvaltningsområdeschefen informerar om att verksamhetscheferna har lämnat in
sina verksamhetsplaner och att han återkommer med dessa till nästa utskottsmöte.
Revision
Förvaltningsområdeschefen hade möte med revisionen föregående vecka, samtal
fördes ingen information att ge i nuläget.
Matleveranser
Inget avtal finns med leverans av mat till hemtjänsten. Diskussioner förs med Tjörns
måltidsbolag, de kommer att träffa KSAU nästkommande möte. Orust kommun
behöver gå in som delägare i bolaget för att få köpa mat därifrån. Idag får man
specialkost från Tjörns måltidsbolag. Eftersom det är god kvalité på specialkosten
som levereras vill förvaltningsområdeschefen diskutera all matleverans på sikt.
Stöd och omsorg information
Broschyr
Verksamhetschefen informerar om en ny broschyr som tagits fram för
verksamheten, denna är tänkt att tas med ut i verksamheten för en samlad
information till brukarna.
Ärende till Kammarrätten
Verksamhetschefen informerar om ett ärende som kommer att tas upp i
Kammarrätten nästa vecka, det är flertalet tjänstemän som är kallade.
Individ- och familjeomsorgen
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Verksamhetschefen informerar om att Orust kommun kommer att få en inspektion
genomförd av IVO gällande handläggning av ett personärende. IVO kommer att
träffa både verksamhetschefen och enhetschefen för familjeenheten.
____________
Utskottet för omsorg tackar för informationen och lägger den till handlingen
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2015:37
§ 61
Förvaltningsområde omsorg - Kursinbjudningar juni 2015
Sveriges kommuner och landsting och Kvalitetsmässan i samråd med
riksdagspartierna i Sveriges Kommuner och Landsting
Arrangemang: Politikerdagarna
Plats: Svenska Mässan i Göteborg
Tid: 3-5 november 2015
Avgift: Endagsseminarium 2 100 kronor exkl moms
Tvådagars seminarium 3 300 kronor exkl moms
Tredagars seminarium 4 500 kronor exkl moms
Målgrupp: Kommun- och landstingspolitiker
Mer information och anmälan: www.politikerdagarna.se
Länsstyrelsen och Nätverket De glömda barnen Göteborg
Arrangemang: Regionalt seminarium med författaren Susanna Alakoski som läser ur
sin bok April i anhörigsverige
Plats: Asperösalen, Folkets hus, Göteborg
Tid: 19 maj 2015 kl. 13.30–16.00
Avgift: Kostnadsfritt
Anmälan: senast 13 maj, via länk lennart.radenmark@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Göteborgs stad
Trestad2 Storstädernas satsning mot cannabis
Spridningsseminarium om arbetet mot cannabis i Trestad2
Dokumentation från konferens 6 maj 2015
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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Exp:
Ledamöter
KS/2015:38
§ 62
Utskottet för omsorg juni 2015 - Skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär, statistik
m.m. anmäls för kännedom
Beslut
KS/2015:438
Inspektionen för vård och omsorg 2015-05-28, Dnr. 8.4.2–5038/2015-9
Ärendet: Tillsyn av HVB barn och unga vid Andromeda i Orust, oanmäld
Beslut: Kommunstyrelsen ska säkerställa att HVB Andromeda tillhandahåller
halalslaktat kött till de placerade barnen och ungdomarna som behöver det.
Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till IVO senast den 31 juli 2015.
Förhandlingsprotokoll
Förhandling 2015-04-29 enligt MBL § 11 – Tillfälligt anställa undersköterskor i
hemsjukvården
Förhandling 2015-02-26 enligt MBL § 11 – Titelbyte inom Stöd och omsorg
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
§ 63
Information kvalitetsarbete Förvaltningsområde omsorg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) gav information om pågående
kvalitetsarbete inom Förvaltningsområde omsorg, hon presenterade patient- och
kvalitetsberättelsen. Det har tagit fram en kvalitetsplan som är ett underlag för möten
som sker varannan vecka inom kvalitetsledningsgruppen. Kvalitetsledningsgruppen
för denna information vidare ut i verksamheten, via verksamhetschefer, enhetschefer
och kvalitets- och verksamhetsträffar. Det har visat sig att ett underlag som
kvalitetsplanen gör att man håller arbetet levande under hela året. Man arbetar med
två register inom kvalitetsarbetet som nu fortgår och fungerar bra. Utbildningar har
skett bland annat i verksamhetssystemet Procapita, det kommer även att ske
utbildningar i höst inom kvalitetsledningssystemet.
Arbete med att gå igenom dokument som finns på Ogap kommer att påbörjas inom
kort.
Inom HSL och att rapportera in avvikelser fungerar bra och där har verksamheterna
kommit långt, MAS har varit ute i alla verksamheter och informerat. Man tittar på
organisatoriska brister inte personliga brister. Man tittat på vilka avvikelser som har
skett och vad gör vi för att inte göra om fel och brister. Har utvecklat
avvikelserapporteringen, MAS visar på goda exempel.
Kvalitetspris – ett nytt pris har inrättats inom förvaltningsområdet omsorg.
Enheterna kommer att kunna ansöka om kvalitetspriset, det kommer att delas ut för
första gången den 17 mars 2016.
____________
Utskottet för omsorg tackar för informationen och lägger den till handlingarna
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
§ 64
Presentation av patientlagen
Medicinskat ansvarig sjuksköterska (MAS) presenterade den nya patientlagen.
Den 1 januari 2015 infördes en ny patientlag i Sverige. Hälso- och sjukvårdslagen
försvinner och ersätts av Patientlagen och Lag om organisation av hälso- och
sjukvårdsverksamhet. Patientlagen reglerar vad som gäller ur ett patientperspektiv.
Den underlättar tillämpningen av lagens intentioner om stärkt patientinflytande.
Vårdgivarens ansvar förtydligas.
Det är fyra lagar som styr den nya lagen:
• Hälso- och sjukvårdslagen
• Patientsäkerhetslagen
• Patientdatalagen
• Patientlagen
Västra Götalandsregionen har för sin del och till stöd för regionens verksamheter,
tagit fram ett beskrivande bildspel kring den nya patientlagen, finns på denna länk:
http://www.vastkom.se/samverkansomraden/socialtjansthalsosjukvard/vardochhals
a/patientlag.4.5ae6635914928d362669ca1c.html
____________
Utskottet för omsorg tackar för informationen och lägger den till handlingarna
____________

