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Ulla Kedbäck (MP) ersättare ej tjänstgörande
Mats Överfjord (M) ersättare ej tjänstgörande
Julia Lundwall, enhetschef individ- och familjeomsorgen,
vuxenenheten § 74
Ymer Ilirzon, verksamhetschef vård och omsorg § 75, 78
Ingvar Olsson § 77
Anders Asklund § 74-80
Anna-Carin Säll, utskottssekreterare
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KS/2015:35
§ 74
Utskottet för omsorg - personärenden september 2015 - Sekretess
Ärende och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1188-1207
____________
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Exp:
Ledningsgruppen/Förvaltningsområdeschefen
KS/2015:36
§ 75
Utskottet för omsorg - Verksamhetsuppföljning september 2015
Övergripande
Efterträdare förvaltningsområdeschef
Rekrytering av ny förvaltningsområdeschef dröjer– tills tjänsten är tillsatt kommer
det att bli en tillfällig lösning som kommunchefen och personalchefen kommer att
föreslå på arbetsutskottet 9 september.
Information gällande särskilt boende och korttidsboende
Förvaltningsområdeschefen informerar om särskilt boende (SÄBO) och
korttidsboende. Det finns ett korttidsboende i Orust kommun och detta boende är
överbelagt. Det är patienter från sjukhusen som är färdigbehandlade men som inte
kan bo hemma som fyller detta korttidsboende. Det förs en diskussion om att det
behövs mer platser för särskilda boende och korttidsplatser.
Det har skrivits ett långt avtal gällande Eklunden, det är Orust kommun som
förfogar över dessa lägenheter i framtiden. Det är viktigt att dessa lägenheter används
klokt. En grupp av brukare som har stort behov av boende är psykiskt
funktionshindrade personer, det är viktigt att hitta bra lösningar för dessa personer.
Förvaltningsområdeschefen informerar om att Förvaltningsområde omsorg vill sluta
förmedla pensionärslägenheter.
Det finns inga boende för ensamkommande barn då flyktingförläggningarna är
fullbelagda. Ett exempel var en ensamkommande pojke som kom till Orust under
föregående helg, det fanns inte något utrymme på flyktingboendet utan man har
placerat pojken i en lägenhet med stöttning av personal från Cassiopeja.
Förvaltningsområdeschefen berättar att man gjort en översyn av hyressättning på
lokaler. Orust kommun ligger avsevärt högre med hyressättningen än vad Stiftelsen
gör, man ser också att avdelningar med olika standard kostar lika mycket. Samtal förs
om att införa en hyresmodell för framtiden som kan göra hyressättningen mer rättvis
och i nivå med Stiftelsens hyror.
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Förvaltningsområdechefen uppmuntrar politikerna att gå på konferensen om socialt
och ekonomiskt utsatta EU medborgare som försörjer sig i gatumiljö i
Fyrbodal/Sverige.
Vård och omsorg
Uppföljning av hur det har fungerat i verksamheterna under sommaren
Verksamhetschefen berättar att det har sett lite olika ut i de olika verksamheterna.
Har det brustit i semesterplaneringen i någon verksamhet så har det skapat förvirring
hos timvikarierna. Samtal förs om att ändra två till tre semesterperioder men det är
inte aktuellt i dagsläget. Kommunals har rapporterat in att de var nöjda med
sommarvikarierna. Två verksamheter lånade ut ordinarie personal men det är svårt
att skapa balans, enhetscheferna får inte flytta personal utan förhandling. Samtal förs
om att kunna förhandla om att flytta personal för viss period. Innan sommaren var
det stor oro inför hur sommaren skulle bli, bland sjuksköterskorna hade de en tung
situation innan sommaren och då blir sommarperioden en ytterligare pålaga.
Förvaltningsområdeschefen informerar om att nya kommunbilar har börjat användas
i verksamheterna. De nya bilarna är utrustade med Telematic och de första
rapporterna visar att det är en del fortkörning. Arbetsgivaren kommer att i
samverkan följa upp och se hur man kan åtgärda detta.
Stimulansbidrag för ökad bemanning 2015
Verksamhetschefen för vård och omsorg har ansökt om stimulansbidrag för ökad
bemanning inom sin verksamhet. Det handlar om 1,8 miljoner kronor, blir
verksamheten beviljad dessa pengar, kommer de att placeras i redan insatta resurser i
verksamheten.
____________
Bertil Olsson (s) föreslår att utskottet får en uppföljning i form av en rapport i
februari när det gäller hur långt Förvaltningsområde omsorg har kommit med att
ordna fram fler platser inom särskilt boende.
Utskottet för omsorg beslutar
att Förvaltningsområde omsorg ger utskottet en uppföljning i form av en rapport i
februari 2016 när det gäller hur långt man har kommit med att ta fram platser för
särskilt boende
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen/Förvaltningsområdeschefen
KS/2015:1 496
§ 76
Verksamhetsplan Förvaltningsområde omsorg 2015-2019
Efter en motion (KS/2013:1 910) av dåvarande Ordföranden i Utskottet för
Omsorg, Lotta Husberg i Kommunfullmäktige har frågan om en Omsorgsplan för
Orust kommun diskuterats.
Tanken var att Omsorgsplanen skulle omfatta förvaltningsområde Omsorgs samtliga
verksamheter under en 10 års period. En sådan omsorgsplan som åsyftas är så
omfattande och bör innehålla även infrastrukturfrågor, bostäder, affärer med mera.
Förvaltningsområde Omsorg har inte de resurser som krävs för att genomföra ett
sådant omfattande arbete. Uppdraget att upprätta en Omsorgsplan för Orust
kommun gick till politiken och framtidsgruppen. Tanken var att de skulle ta
kommunens tjänstemän, i olika professioner till hjälp för att genomföra uppdraget.
För förvaltningsområde Omsorgs del väcktes ändå tanken att ta fram ett samlat
dokument, en verksamhetsplan som i huvudsak rör verksamheterna och utvecklingen
inom Omsorgs respektive lagområden. Lokala politiska mål och visioner saknas i
detta dokument utan måste läsas ur kommunens mål och budgetdokument.
Förvaltningsområde omsorg och dess arbetsledning kan däremot ha stor nytta av
verksamhetsplanen, dels för att sprida innehållet till samtlig personal, dels som
information till nyanställda, medborgare samt politiker i kommunen.
Förvaltningsområdeschefen samtalar kring komplexiteten av att skapa en
omsorgsplan för en tio-års period. Detta förslag till verksamhetsplan är ett
styrdokument som är aktuellt för verksamheterna under Förvaltningsområde omsorg
under 2015 -2019.
Ordförande tar upp frågan att erbjuda kommunanställda heltidsanställningar.
Omsättning bland personalen är stor och det är en strategiskt viktig fråga att kunna
förändra det. Förvaltningsområdeschefen påtalar att personalavdelningen är en del i
anställningsförfarandet och har ett övergripande ansvar för denna typ av
frågeställningar.
Utskottet för omsorg vill att man bjuder in personalchefen till kommande
utskottsmöte.
____________

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2015-09-08

Utskottet för omsorg vill få en uppföljning i form av reflektioner kring hur
situationen är när det gäller omsättning bland personalen i verksamheterna i april.
Förslag till beslut
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Förvaltningsområdets förslag ”Förvaltningsområde Omsorgs
verksamhetsplaner 2015-2019”
Utskottet för omsorg beslutar
att Förvaltningsområde omsorg ger utskottet en uppföljning i form av reflektioner
hur omsättning bland personal är i verksamheterna i april 2016
____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2015:338
§ 77
Budget 2015: Driftuppföljning, prognoser, delårsrapport gällande
Förvaltningsområde Omsorg
Delårsrapport 2015 och prognos 3 redovisas av ekonom Ingvar Olsson
Utskottet får information om delårsrapporten och prognos för januari-augusti 2015.
Prognosen visar på en budgetavvikelse på -12,3 miljoner kronor. Prognosen för
årsunderskottet 2015 är 14,7 miljoner kronor. Det är verksamheterna för Individoch familjeomsorgen (IFO) och vård och omsorg (VoO) som har en större
budgetavvikelse än vad prognosen visar. Inom IFO är det fortsatt stort tryck på
ökade kostnader inom försörjningsstöd, antalet barn som blir placerade,
konsulttjänster osv. Inom VoO har man ansökt om ett stimulansbidrag som kan bli
ett positivt tillskott i verksamheten. Inom stöd och omsorg (SoO) kommer
konsultkostnaderna inte att minska då det är svårt att rekrytera persona till befintliga
tjänster.
Kostnader för sjuklön har ökat markant, sjuklön dag 2-14 januari till och med juli
2015 var kostnaderna 4,0 miljoner kronor, vid jämförelse med förra året för samma
period var kostnaderna 2,8 miljoner kronor, en ökning med 43 %.
Omsorgs kostnad är nu enligt prognos -336 miljoner kronor, för 2014 var
nettokostnaden 321 miljoner kronor.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2015:1 485
§ 78
Orustmodellen - intraprenad/självstyrande avdelningar inom särskilda
boenden 2016-2017
Förslag/motion av Michael Relfsson och Folkviljan på Orust 131024:
- att snarast göra en översyn och nödvändiga ändringar av kommunens
reglemente, för att möjliggöra att kommunala verksamheter kan drivas i
intraprenadform.
Kommunstyrelsen beslutar KS/2013:1 921:
- att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att undersöka intresset bland
personalen i kommunens olika verksamheter att starta intraprenad. En
återrapportering ska ske till kommunstyrelsen snarast som då har att ta
ställning till om förslag till riktlinjer för intraprenad ska tas fram och i
samband med det se över kommunstyrelsens reglemente.
Kommunfullmäktige beslutar:
- att med hänvisning till kommunstyrelsens åtgärd anse motionen besvarad.
Under de två senaste åren har Orust kommun undersökt möjligheten att driva
kommunala verksamheter enlig LOV inom vård och omsorg. Det finns en uttalad
politisk- och lednings vilja att driva en intraprenad. I Orust kommun har politikerna
möjliggjort för verksamheter inom vård och omsorgs verksamheter att frivilligt
besluta om att driva sin verksamhet som intraprenad.
Efter diskussioner med förtroendevalda och med ledningen på förvaltningsområdet,
har verksamhetschefen lagt fram ett förslag till en ny form av intraprenad –
intraprenad på avdelnings nivå.
Intraprenaden för två avdelningar: Solängen på Fyrklövern och Vinrankan på
Ängsviken kommer vi att kalla för Orust modellen.
Verksamhetschefen ger information om Intraprenad – Orustmodellen. Det är en
självstyrande modell där syftet är att medarbetarna får ett större inflytande i
verksamheten och att trivseln ska öka. Det är en kommunal verksamhet men med
större möjlighet till påverkan med planering och budget för medarbetarna. Man
kommer att arbeta i team - medarbetare, anhöriga och brukarna, som träffas
regelbundet och medbestämmande blir viktigare och tydligare. Verksamheterna
kommer att följas upp budget varje månad.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 27 augusti
____________
Utskottet önskar uppföljning av implementeringen av Intraprenad i verksamheterna,
vilken förläggs på en utav avdelningarna eftermiddagen den 12 april 2016.

Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att driva i intraprenadform två avdelningar på särskilda boenden: Solängen på
Fyrklövern och Vinrankan på Ängsviken under period 1 januari 2016 till 31
december 2017 med möjlighet till förlängning.
Utskottet för omsorg beslutar
att Förvaltningsområde omsorg kan ge uppföljningen av implementeringen av
Intraprenad i verksamheterna på en utav avdelningarna, eftermiddagen den 12 april
2016.
_____________
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KS/2015:37
§ 79
Förvaltningsområde omsorg - Kursinbjudningar september 2015
Inspektionen för vård och omsorg
Kurs: IVO bjuder in till en diskussion om strategiska frågor inom tillsynsområdet
Plats: Göteborg fredag den 13 november, cirka tider 10.00–16.00
Information: ivo@travelteam.se
Västra Götalandsregionen NU-sjukvården
Kurs: Uppföljande dialog under hösten och besök på NU-sjukvårdens nya
akutmottagning
Datum: 13 oktober 9.30, 28 oktober 9.30 och 13.30, 29 oktober 9.30 och 13.30
Anmälan: senast 15 sept
Information: karin.alexandersson@vgregion.se
Centrumforskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA)
Kurs: Konferens om alkohol och narkotika
Datum: 8 oktober klockan 9.00–16.00
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, Göteborgs universitet, Göteborg
Anmälan: senast 17 september
Information: petra.lavas@grkom.se
Integrationsforum 2015 Västra Götalands län
Kurs: En dag om integration och nyanländas etablering
Datum: 22 oktober klockan 9.00–16.00
Plats: Clarion Hotel Post, Drottningstorget 10 i Göteborg
Anmälan: senast 7 oktober via Länsstyrelsens webbplats
Kostnad: 500 kronor
Ordförande uppmuntrar ledamöter och ersättare att ta del av föreläsningar som är
knutet till deras uppdrag.
Utskottssekreteraren anmäler till Integrationsforum:
Leif Appelgren, Mats Överfjord, Maria Sörkvist och Ulla Kedbäck
_____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
____________
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KS/2015:38

§ 80
Utskottet för omsorg 2015 - Skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär, statistik
m.m. anmäls för kännedom
Ingen information som anmäls för kännedom september 2015
Förvaltningsområdeschefen kommer att sluta sin tjänstgöring i Orust kommun sista
september och ordförande tackar för den tiden som varit.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
____________

