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Camilla Göthberg, LSS-handläggare och samordnare biståndsenheten § 152
Ann-Christine Westberg, vik. medicinskt ansvarig sjuksköterska § 152
Julia Lundwall, enhetschef vuxengruppen § 152
Anna-Karin Ödbrant, enhetschef familjegruppen § 152
Solveig Eldenholm verksamhetschef vård och omsorg § 153
Ingvar Olsson, vik. ekonom § 154
Linda Wadbring, praktikant § 159
Anna Torstensson, verksamhetsutvecklare/utredare § 159
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef
Lotta Hofmann, utskottssekreterare
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KS/2013:129
§ 152
Personärenden december månad 2013
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1253 - 1280.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:130
§ 153
Verksamhetsuppföljning december 2013
Vård och omsorg
Inkommen skrivelse
Kommuninvånare har lämnat förslag, enligt inkommen skrivelse daterad 22
november. Ordföranden och viceordföranden kommer att kontakta personen för en
träff.
Registrering av utförda hemtjänstinsatser
Personal inom hemtjänsten har fått mobiler för att kunna använda IntraPhone (app).
Syftet är att registrera utförda insatser. Utbildade instraphonister är behjälpliga i
arbetsgrupperna att instruera personal som behöver hjälp i systemet. Personalen
loggar in, registrerar insatser utifrån omsorgstagarens genomförandeplan och loggar
ut.
Aptitretare på särskilda boenden
Viceordföranden ställer frågan om nutrition i form aptitretare inom särskilda
boenden. Verksamhetschefen redogör för begreppet.
Måldagar inom vård och omsorg
Arbetet med att genomföra måldagar för personalen fortsätter.
Samtal förs om enhetschefernas arbetsledaransvar över medarbetare. Det rör sig
mest om 57 medarbetare, annars runt 30 medarbetare. Samtal förs om kriterierna för
samverkansavtalet och verksamhetsområdet vård och omsorgs förutsättningarna att
kunna följa upp samverkansavtalets olika delar dels arbetsledarsamtal i form av
lönesamtal dels uppföljningssamtal. Samtal förs även att kunna välja enskilda samtal
och kollektiva samtal för att öka enhetschefernas tillgänglighet ute i verksamheterna.
Annonsering av tjänster för enhetschef
Verksamhetschefen för vård och omsorg annonserar för att rekrytera 2 nya
enhetschefer. Det gäller en enhetschef för Fyrklövern och en för hemsjukvården
samt rehab.
Uppdrag heltidstjänster
Kommunstyrelsen har givit personalenheten i uppdrag att se över
tjänstgöringsgraderna i kommunen och erbjuda heltidstjänster till personalen. Frågan
har nu lagts över på Förvaltningsområde omsorg. Förvaltningsområdeschefen
redogör för turerna runt ärendet.
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Övergripande
Programsamråd detaljplaneprogram
Utskottet för samhällsutveckling har översänt planprogram för del av fastighet
Mollösund 5:398 m.fl. "Mollösunds hamnområde", Orust kommun. Ett
samrådsmöte kommer att hållas den 16 december kl. 18.30 på Mollösunds skola.
Politiker och tjänstemän från förvaltningsområde samhällsutveckling kommer att
vara på plats och presentera planprogrammet samt svara på frågor. Ärendet finns på
dagordningen i januari månad.
Politiska partier - Gruppledarinformation
Förvaltningsområdeschefen har träffat gruppledarna och informerat om:
En genomlysning av Förvaltningsområde omsorg. Utförare är Actea Consulting AB.
Actea kommer att sammanställa en rapport.
Kostnad per brukare (KPB) genomförs under januari - februari för 2013. Nytt avtal
är upprättat under en treårsperiod.
Verksamhetsutvecklare/utredare håller på att ta fram en lokalförsörjningsplan.
Förvaltningsområdescheferna för omsorg och samhällsutveckling har träffats och
planering är på gång för nytt äldreboende i anslutning med Kaprifolgården. Samtal
förs om behovet av en äldreomsorgsplan som talar om vad kommunen ska satsa på
för att möta upp behovet av äldreomsorg i Orust kommun.
Hyresförhandlingar
Lars Amlin, Upphandlingsenheten har fått uppdrag om att förhandla om hyror för
hyresgäster inom särskilda boenden.
Praktikant
Linda Wadbring, praktikant från Folkuniversitetet kommer att hjälpa till i arbetet
med att ta fram ett Kvalitetsledningssystem för Förvaltningsområde omsorg.
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2013:569
§ 154
Utskottet för omsorg - Utfall och prognos per november månad 2013
Förvaltningsområde omsorg
Enligt förvaltningsområdets skrivelse 9 december är utfallet per den 30/11 2013 är
95 % av årsbudget.
Ny prognos för helår är ett underskott på 12 190 tkr. Det är en förbättring mot
föregående prognos med 564 tkr.
Förvaltningsövergripande
Förvaltningsövergripande redovisar ett överskott på 1 264 tkr.
Beror bland annat på ej uttagna kostnader för konsulter och företagshälsovård.
Individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgens underskott för helår försämras från 5 340 tkr till
5 750 tkr.
Större delen av underskottet beror på köpta platser på institution och köpt
öppenvård.
Även konsultkostnader har bidragit till underskottet.
Särskilda boenden
Underskottet för helår försämras från 583 tkr till 611 tkr.
Hemtjänsten
Det prognostiserade underskottet för helår ökar från 6 774 tkr till 6 941 tkr
Under 2012 hade hemtjänsten 128 000 beviljade timmar och ett underskott på 5 500
tkr, under 2013 beräknas 138 400 beviljade timmar och ett underskott på 6 941 tkr.
De ökade beviljade timmarna motsvarar cirka 6 årsarbetare till ett värde av 2 600 tkr,
utfallet beräknas öka med 1 441 tkr och inte så mycket som 2 600 tkr vilket är ett
resultat av
generell återhållsamhet.
Hälso- och sjukvårdsenheten
Det prognostiserade underskottet för helår är oförändrat 3 448 tkr.
Höga kostnader för bemanningssköterskor.
Höga kostnader på grund av sommaravtal för hälso- och sjukvårdsorg.
Extra personal insatt, AVA, utan täckning i budget.
Organisatoriska oklarheter avseende tydlighet i uppdrag och organisation.
Arbetsmiljöproblem av psykosocial karaktär relaterat till både SÄBO och Hemtjänst.
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Höga kostnader för hjälpmedel.
Sjukskrivningar och rehabinsatser som satts in utöver budget.
Frikostigt beviljande av fortbildning/kompetensutbildning.
Handikappomsorgen
Handikappomsorgen redovisar nu ett prognostiserat överskott för året på 3 296 tkr.
En ökning med 1 169 tkr sedan föregående prognos.
Största förklaringen till överskottet är den försenade starten av det nya gruppboendet
i Svanesund och tillhörande budgetökning av 3,8 årsarbetare (nettoökning)
Genomförda besparingar
Handikappomsorgen har lagt ner verksamheten för boendestöd, 2 790 tkr, budget
överförd till Hemtjänst. Vakanshållning av en tjänst vilket ger 360 tkr.
Hälso- och sjukvård vakanshåller en tjänst som sjukgymnast vilket ger 370 tkr.
Nollvikariat under september månad i särskilda boende gav 60 tkr, 73 tkr för okt
månad samt 52 tkr för november.
Vakant tjänst för trygghetslarm ger 400 tkr.
Planerade besparingar
Omorganisation städenhet, beräknad start 1 december, beräknas ge 100 tkr för
december.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att efter ha tagit del av Förvaltningsområde omsorgs ekonomiska utfall per
november enligt förvaltningsområdets skrivelse 9 december 2013 överlämna
skrivelsen samt ekonomiskt utfall till Kommunstyrelsen.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1021, KS/2013:569
§ 155
Detaljbudget och uppdragsdokument 2014
Förvaltningsområde omsorg innefattar Vård och omsorg, Handikappomsorg och
Individ och familjeomsorg. Samtliga verksamheter utgår från myndighetsutövning
gentemot enskilda och utför de beslutade insatserna till merparten med egen
personal. Det som utförs är i huvudsak hemtjänst och särskilt boende samt
hemsjukvård Inom handikappomsorgen finns gruppboenden, daglig verksamhet och
personlig assistans. Inom Individ och familjeomsorgen och Handikappomsorgen
förekommer köp av insatser av externa utförare. Vård och omsorg av äldre är ett
expansivt område som också kommer att kräva allt mer av de samlade resurserna.
Handikappomsorg och Individ- och familjeomsorgen är inte expansiva på samma
sätt. Individ och familjeomsorgens huvuduppdrag är att bedöma rätten till bistånd
när det gäller försörjningsstöd, hjälp råd och stöd till barn, unga och deras familjer.
Individ och familjeomsorgen arbetar också med hjälp, råd och stöd till vuxna med
psykiska problem/missbruk men har även flyktingmottagningen och
arbetsmarknadsenheten i sitt ansvarsområde. Handikappomsorgen ansvarar för
biståndsbedömning gällande äldre och funktionshindrade samt insatser för
människor med psykiskt funktionshinder, som hjälp i hemmet och insats i form av
gruppbostad och daglig verksamhet.
Detaljbudget 2014
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2013 om en utökning av ramen med 0,7 mkr
för verksamhetsförändring samt en effektivisering på -1 % vilket motsvarar ca -2,5
mkr. Beslutet omfattade även utökning av ramen med ca 2,7 % för
lönekompensation vilket motsvarar 6,3 mkr. Summan av ramtillskottet var 4,5 mkr.
I förslag till budget för 2014 med plan 2015 och 2016 som kommunfullmäktige har
att besluta om den 14 november föreslås vissa förändringar jämfört med
inriktningsbudgeten som kommunfullmäktige antog i juni. För Omsorg innebär detta
en ytterligare utökad ram med ca 4,2 mkr för verksamhetsförändringar.
Dessa två förslag innebar en ramökning på 8,7 mkr för 2014 varav löneökningar
utgör 6,3 mkr. Tillfört till verksamheten är alltså 2,4 mkr.
I budgetförslaget till Kommunfullmäktige fanns ett förslag på
verksamhetsförändringar motsvarande 7 990 mkr för 2014.
Kommunfullmäktige beslutade att lägga ytterligare 2 550 mkr på omsorg för att
undvika allt för stora besparingar inom framför allt Individ och familjeomsorgen.
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I förhållande till 2013 års budget har Förvaltningsområde omsorg tillförts totalt 12
867 mkr varav 4 950 tillförs verksamheterna för att undvika besparingar på vissa
områden och för att ha möjligheten att öppna upp fler äldreboendeplatser.
I detaljbudget och uppdragsdokument 2014 daterad 3 december finns en redogörelse
av verksamhetsområdena, verksamhetsförändringar, som Kommunstyrelsen har
fattat beslut om samt kvarstående verksamhetsförändringar efter
Kommunfullmäktiges beslut, Kommunfullmäktiges mål, Utskottet för omsorgs egna
mål samt förslag på nyckeltal för vård och omsorg, handikappomsorgen och individoch familjeomsorgen m.m.
Utskottet får information om förändringar i tilldelningen av Migrationsverkets
schablonersättningar 2014, vilket gör att Förvaltningsområde omsorgs budget
kommer att påverkas genom att det blir en minskning av intäkter för socialtjänsten.
______________
Utskottet för omsorg lägger informationen om detaljbudget och uppdragsdokument
budget 2014 till handlingarna.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2013:1998
§ 156
Rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med
Läkemedelindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech utarbetat en
ny gemensam överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade
hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin och laboratorietekniska industrin. Denna
ersätter tidigare överenskomna regler om samverkan som förbundet haft separat med
respektive branschorganisation. Den nya överenskommelsen föreslås gälla från och
med den 1 januari 2014.
Den centrala frågeställningen för SKL har varit om industrin även fortsättningsvis
ska tillåtas finansiera delar av medarbetarnas fortbildning. En icke oväsentlig del av
parternas förhandlingsarbete har bestått i att harmonisera reglerna utifrån de olika
samverkanskulturer som råder i de olika branscherna.
Samråd har skett med Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet och Svenska
Läkaresällskapet, vilket inte har framfört någon erinran mot förslaget.
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade, enligt styrelsens beslut nr
7 den 15 november att godkänna överenskommelse om samverkansregler mellan
Sveriges Kommuner och Landsting och Läkemedelsindustriföreningen, Swedish
Medtech och Swedish Labtech, att rekommendera landsting, regioner och kommuner
att för sin del anta överenskommelsen samt att informera landsting, regioner och
kommuner om den träffade överenskommelsen om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska
industrin och laboratorietekniska industrin.
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting 15 november 2014 är det upp till varje
sjukvårdshuvudman och vårdgivare att utifrån de lokala förutsättningarna, bedöma
de ekonomiska och kompetensmässiga konsekvenserna av förändringen i den egna
verksamheten och hur eller i vilken omfattning man avser att beakta
överenskommelsen.
I Orust kommun kommer de ekonomiska och kompetensmässiga konsekvenserna
vara mycket små eller inga alls.
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Enligt förvaltningsområdets skrivelse 26 november 2013 kommer inte
överenskommelsen att påverka Förvaltningsområde omsorg i dagsläget.
______________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta rekommendation om överenskommelse om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska
industrin och laboratorietekniska industrin
att översända beslutet till Sveriges Kommuner och Landsting.
______________
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Exp:
Ekonomienheten
KS/2013:1196
§ 157
Utdelning ur Stiftelsen Fonden för behövande 2012
Utskottet för omsorg beslutade 2011-01-25 § 5 att målgruppen för utdelning ut
Stiftelsen Fonden för behövande inriktas mot målgruppen arbetslösa ungdomar
under mandatperioden 2010-2014.
Disponibelt för utdelning 2013 är totalt 1 645 kronor.
Det har, enligt förvaltningsområdets skrivelse 2 december 2013, kommit in en
ansökan för 2013 som tillhör målgruppen. Underlaget är en sekretesshandling (VOS
2013:37).
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att bevilja ansökan (VOS 2013:37) om utdelning 2013 ur Stiftelsen Fonden för
behövande med 1 645 kronor.
______________
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Exp:
Ledningsgruppen FO
KS/2013:2057
§ 158
Utskottet för omsorg bjuder in Inspektionen för vård och omsorg under våren
2014
Sedan 1 juli 2013 har den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt
LSS samt viss tillståndsprövning. Verksamheten utgår från samma lagstiftning som
tidigare, men tillsynsverksamheten ska utvecklas inom områdena analys,
tillsynsåterföring och vägledning.
Ordföranden för Utskottet för omsorg deltog i seminarium 27 november, som IVO
anordnade gällande tillsynsåterföring och dialog.
På ordförandeberedningen 28 november kom beredningen överens om att bjuda in
Inspektionen för vård och omsorg , en eftermiddag någon gång under våren 2014, i
samband med ett utskottsmöte.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att ge förvaltningsområdeschefen i uppdrag att ta fram en dagordning inför mötet
med Inspektionen för vård och omsorg samt att planera in mötesdag i samband med
något av utskottets sammanträden under våren 2014.
______________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
KS/2013:535
§ 159
Projekt LOV (lagen om valfrihet)
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 § 308 att ge Utskottet för omsorg i uppdrag
att förbereda och förslå nödvändiga förändringar och resursfördelningssystemet i
syfte att införa kundval inom hemtjänsten från med den 1 januari.
Utifrån detta beslut startade Förvaltningsområde omsorg ett projekt med där
tillhörande projektorganisation.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-09-12 § 223 att utse ledamöter Lotta Husberg och
Johan Stein som Kommunstyrelsen representanter i styrgruppen. Tjänstemännen
representerades av ekonomichef och förvaltningsområdeschef för omsorgen.
Projektledaren har sammanställt en rapport som beskriver projektet fram till hösten
2013. (Bilaga: Delrapport 1 projekt LOV).
Redogörelsen utgår från resultatet som presenteras i bilaga, Delrapport 1 projekt
LOV.
Organisationsförändring
Biståndsenheten organiseras under en enhetschef som då även har budgetansvar för
biståndsbedömda timmar och till detta följer även en granskning av utförda timmar
av såväl externa som interna leverantörer. Avgiftsadministratören bör organiseras i
biståndsenheten då underlaget till avgifterna utgår från biståndsbeslutet.
Biståndshandläggarnas ansvar omfattar även kvalitetsgranskning av beviljade timmar
insatser via uppföljningarna av biståndet såväl interna som externa. Orsaken till detta
är att biståndshandläggarna har ett uppföljningsansvar för beviljade insatser.
Bedömningen är att denna organisationsförändring är realistiskt att vara genomförd
våren 2014.
Resursfördelningssystem
En av förutsättningarna att införa LOV (lagen om valfrihet) är att ha ett
resursfördelningssystem och en budget som är anpassad till biståndsbedömda
timmar. Detta saknas idag och ekonomichefens bedömning är att tidigast 2015 kan
detta vara genomfört.
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Utredning LOV
Regeringen fattade beslut av att utreda konsekvenserna av LOV utifrån ett
kvalitetsperspektiv för brukarna och utifrån ett konkurrensperspektiv. Utredningen
ska presenteras för Regeringen den 15 januari.
Bedömningen är att utredningen kommer vara vägledande för kommunen inför ett
ställningstagande om att införa LOV (lagen om valfrihet) eller inte.
Av redogörelsen framgår, enligt förvaltningsområdets skrivelse 2 december 2013, tre
väsentliga områden inför ett ställningstagande om att införa LOV eller inte. Utifrån
detta bedömer Förvaltningsområdet omsorg att den föreslagna
organisationsförändringen behöver vara genomförd och ett resursfördelningssystem
finnas på plats för att projektet ska ha möjlighet att arbeta vidare med ett eventuellt
LOV- införande. Väsentligt är också att beslut fattas om att införa LOV eller inte.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till:
1. Avsluta projekt LOV (Lagen om valfrihet) enligt Kommunstyrelsens beslut 201212-05.
2. Avvakta med att införa LOV (lagen om valfrihet) i Orust kommun då
kommunen först måste ha ett resursfördelningssystem samt att det även måste
göras en organisationsförändring i vård och omsorg.
______________
Utskottet för omsorg beslutar
att efter ha tagit del av Förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 2 december
överlämna skrivelsen till Kommunstyrelsen för beslut.
______________
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KS/2013:135
§ 160
Anmäls för kännedom inkomna skrivelser, beslut, statistik, cirkulär,
meddelandeblad m.m. december månad 2013
Protokoll
Förhandling 2013-10-14 med anledning om tillsättning av en rotationstjänst på
Ringserödsvägens gruppbostad inom handikappomsorgen.
Skrivelser
KS 2013:1693
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande 20132-11-04 - Resultatet av inspektionen
på gruppbostad Ekelyckan i Svanesund.
KS 2013:1983
Svar 2013-11-15 till VH Assistans Umeå gällande frågor inom området LSS.
VOS 2013:34
Begäran från Inspektionen för vård och omsorg 2013-11-25 - tillsyn enligt
socialtjänstlagen avseende utredningstider gällande barn.
Socialstyrelsen 2013-11-04 - Samverka för barns bästa, en vägledning om barns
behov av insatser från flera aktörer.
Nya elektroniska blanketter för anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
2013-10-10 - Anmälningsplikt för kommuner och landsting för verksamhet som
bedrivs enligt SoL och LSS.
Sveriges läkarförbund 2013-09-27 - Sammanfattning av Läkarförbundets rapport
"Varför kan inte doktorn inte komma"
VästKom 2013-11-15 - Information till kommunerna - Hjälpmedelsförsörjning i
Västra Götaland.
Junis IOGT NTO:s Juniorförbund - Ett studiematerial "Med rätt att vara barn" samt
rapport 2013 om kommunernas stöd till barn som växer upp i familjer med missbruk
"Raka besked".
Cirkulär
Sveriges Kommuner och Landsting nr 13:52 - Implementering av EU:s
patientrörlighetsdirektiv.
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Statistik
Boendestatistik daterad 2913-12-02 enligt 9 § p. 9 LSS och korttidsvistelse 9 § p. 6
LSS.
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
______________

