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Övriga deltagare:

2016-10-11

Mats Överfjord (M), ersättare från § 86
Ulla Kedbäck (MP), ersättare
Rikke Engberg, handläggare biståndsenheten § 84
Åsa Olsson, handläggare individ- och familjeomsorgen § 84
Elisabeth Valinder, BRIS region Väst, § 86
Anneli Grip, BRIS region Väst § 86
Angelica Hörngren, personalenheten § 87
Eva Johansson, arbetsmarknadschef AME § 88
Margita Martinsson, arbetsmarknadskonsulent § 88
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef från § 85
Lotta Hofmann, vik. utskottssekreterare
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KS/2016:4
§ 84
Förvaltningsområde omsorg - Personärende 2016 Utskottet för omsorg
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1282 – 1298.
____________
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Exp:
FO Lednings- & strategigrupp
KS/2016:5
§ 85
Förvaltningsområde omsorg - Verksamhetsuppföljning 2016 Utskottet för
omsorg
Övergripande information
Skrivelse Nationell stödfunktion på SKL- KS 2016:1183
Förvaltningschefen redogör för ärende avseende finansiering av nationell
stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad
socialtjänst. Ordföranden ber förvaltningsområdeschefen att lyfta diskussionen i
kommunens ledningsgrupp, vilka kostnader och kommunnivåer som gäller
finansiering av kommunövergripande ärenden. Separat paragraf 94.
Uppdrag utvärdering av arbetsmarknadsenhetens bilvårdslag – KS 2013:221
Utskottet får en redogörelse av turerna runt ärendet. Ekonomichefen har
sammanställt en tjänsteskrivelse med förslag till Kommunstyrelsen. Se separat
paragraf 93.
Stab/administration
Ny utskottssekreterare Ann Thormählen börjar 31 oktober. Utskottet får en
nulägesrapport om personalsituationen för stab/administration.
Ekonomi
Information om det fortsatta arbetet med det budgetarbetet 2016-2017. Utskottet för
ta del av matris, som uppdateras efterhand efter justeringar som gjorts.
Förmedling lägenheter
I samband med ärende översyn av taxor i äldreomsorgen lyfter
förvaltningsområdeschefen omsorgs förmedling av lägenheter och omsorgs ansvar i
frågan.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
____________
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Exp:
FO Utskottssekreteraren
KS/2016:22
§ 86
Förvaltningsområde omsorg - Föreningsbidrag BOJ, FMN, Bris, kvinnojourer
m fl 2016
Bris region Väst har ansökt om bidrag från Orust kommun och är angelägna om att
få en dialog med Orust kommun kring hur kommunen ekonomiskt kan lämna
bidrag.
Utskottet för omsorg har bjudit in representanter från BRIS för att få ytterligare
information om deras verksamhet.
Utskottet får en redogörelse om hur bidrag från landsting, kommuner och andra
instanser påverkar Bris verksamhetsområden.
______________
Utskottet för omsorg tackar för informationen och lägger den till handlingar.
Ärendet tas med till ordförandeberedningen inför utskottets möte i november.
____________
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Exp:
FO Lednings- & Strategigrupp
KS/2016:195
§ 87
Förvaltningsområde omsorg - Information utskottet för omsorg Rekryteringsprocessen
Utskottet för omsorg beslutade 2016-02-09 § 14 att få en återkoppling av
personalchefen i september/oktober om rekryteringsprocessen.
Utskottet tar del av en rutin vid rekryteringar i Orust kommun ”kompetensbaserad
rekrytering”. I rutinen finns beskrivet behovsanalys, kravspecifikation,
rekryteringsordning och hur man använder annonser och rekryteringskanaler samt
hantering av ansökningar bland annat inf๖r intervjuer, referenstagning och
slutbed๖mning.
Personalenheten håller på att se över systemet vid ansökningsförfarandet.
____________
Utskottet för omsorg tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
____________
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Exp:
FO Lednings- & strategigrupp
KS/2016:610
§ 88
Rapport om arbetet med feriepraktik för skolungdomar sommaren 2016
Arbetsmarknadsenheten har även i år organiserat feriepraktik för skolungdomar.
Platserna har erbjudits ungdomar folkbokförda i kommunen och som gått ut 9:an i
grundskolan, 1:an i gymnasieskolan eller särskolan (upp till 20 år).
En praktikperiod omfattade tre veckor, fem timmar/dag dock max 75
timmar/ungdom.
Alla ungdomar som sökte feriepraktik fick erbjudande om en plats.
Platserna fanns inom föreningslivet och inom kommunens egna verksamheter.
Utskottet för omsorg tar del av resultatet av feriepraktiken, utvärderingar och
intervjuer som är gjorda.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 22 september 2016
3 Bilagor 26 september 2016
_____________
Utskottet för omsorg tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
_____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
FO Lednings- & strategigruppen
KS/2016:1465
§ 89
Översyn taxor inom äldreomsorgen 2016
Den 15/12-16 beslutade riksdagen att anta regeringens förslag till ändring i reglerna
för kommunal utjämning och om höjt tak för vissa kommunala avgifter. Det
sistnämnda innebär att kommunerna får möjlighet att höja avgifterna för exempelvis
hemtjänst, dagverksamhet och så kallat särskilt boende om de vill. Dessa ändringar
börjar gälla 1/7-16.
Höjning av maxtaxan
Beslutet innebär att kommunerna har rätt att ta ut en avgift av maxtaxan på 53,92%
av prisbasbeloppet. Maxtaxebeloppet höjs då från 48% till 53,92% av
prisbasbeloppet. Denna höjning innebär en höjning av omvårdnadsavgiften för
brukare på särskilda boenden och de som beviljats hemtjänst. Höjningen sker för de
brukare där avgiftsutrymme finns.
Höjning av matavgift
Orust kommun har upphandlat avtal med Tjörns Måltids AB, vilka en tid tillbaka
levererat specialkost till kommunen. Från och med 1/10-16 kommer Orust kommun
att även leverera normalkost från Tjörns Måltids AB till de brukare som beviljats
matdistribution.
Förslag att maten till ordinärt boende ska följa priset per matportion enligt
upphandlat avtal och att prisjustering sker årligen.
Höjning av matavgift på särskilt boende
Maten på särskilda boenden lagas på Kaprifolgården i Henån och på Strandgården i
Ellös och körs sedan ut till samtliga särskilda boenden. Matkostnaden för de boende
är idag 6,5 % av prisbasbeloppet.
Förslag att höja matavgiften på särskilda boenden till 7 % av prisbasbeloppet.
Höjning av hemsjukvårdsavgift
Förslag att höja avgift för hemsjukvård. Taxan går under avgiftsutrymme och
maxtaxa. Det finns idag (20160630) 426 personer inskrivna i hemsjukvården.
Förslag att höja avgiften från 250 kr/mån till 300 kr/mån.
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Höjning av avgift för larm
Förslag att höja avgiften för trygghetslarm. Taxan går under avgiftsutrymme och
maxtaxa. Det finns idag (20160909) 382 personer som har beviljats trygghetslarm.
Förslag att höja avgiften från 200 kr/mån till 300 kr/mån.
Vid en jämförelse med grannkommuner ses också att Orust kommun ligger lägre.
Det är förvaltningsområdeschefens bedömning att beskrivna taxor behöver justeras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 12 september 2016.
Bilaga 1, ekonomisk effekt Orust kommun.
Bilaga 2, räkneexempel vid höjning av maxtaxebelopp.
Bilaga 3, jämförelse av taxenivåer i grannkommuner.
_____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att maxtaxebeloppet höjs från 48 % till 53,92 % av prisbasbeloppet. Denna höjning
innebär en höjning av omvårdnadsavgiften för brukare på särskilda boenden och de
som beviljats hemtjänst
att maten till ordinärt boende ska f๖lja priset per matportion enligt upphandlat avtal
och att prisjustering sker årligen
att höja matavgiften på särskilda boenden till 7 % av prisbasbeloppet
att höja hemsjukvårdsavgiften från 250 kronor/månad till 300 kronor/månad
att höja avgiften för larm från 200 kronor/månad till 300 kronor/månad
att besluten gäller från och med 1 januari 2017.
____________
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Exp:
Utskottssekreteraren

KS/2015:1865
§ 90
Svar på Motion 2015-10-26 - Satsa på rehabilitering
Motion från Solweig Lewin (Folkpartiet Liberalerna) som yrkar på att Orust
Kommun skall satsa på rehabilitering så att de som vill ges möjlighet att flytta hem
igen.
____________
Utskottet för omsorg beslutar
att från dagordningen lyfta ur ärendet för en närmare redogörelse i ärendet i
november månad.
___________
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KS/2016:6
§ 91
Förvaltningsområde omsorg - Kursinbjudningar 2016 Utskottet för omsorg
Kurs:
Plats:
Tid:
Målgrupp:

Hälso- och sociala effekter av cannabis
Göteborg
Tisdag 1 november 2016
Politiker och tjänstemän

Kurs:
Plats:
Tid:
Målgrupp:

Integrationsforum 2016
Göteborg
Onsdag 19 oktober 2016
Politiker och tjänstemän

Kurs:
Plats:
Tid:
Målgrupp:

Våldsf๖rebyggande arbete för social hållbarhet!
Göteborg
Tisdag 8 november 2016
Politiker och tjänstemän

____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
____________
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KS/2016:7
§ 92
Förvaltningsområde omsorg - Anmäls för kännedom: Skrivelser, beslut,
protokoll, cirkulär 2016 Utskottet f๖r omsorg
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg 2016-09-06 – Dnr 8.5-10707/2016-6 – Tillsyn av
nämndens skyldighet att anmäla offentlig driven verksamhet.
Delegationsbeslut
Dnr. VOS 2016:22/162 - Utredning Lex Sarah enligt 14 kap. 2-7 ง och 7 kap. 6 §
SOL samt i 24a-24 g §§ och 23 e § LSS – Dokumentation av utredningen och
vidtagna åtgärder.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
FO Lednings- & strategigrupp
KS/2015:221
§ 93
Utvärdering av arbetsmarknadsenhetens bilvårdslag
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-24 § 196 att inrätta en bilvårdsgrupp inom
arbetsmarknadsenheten (AME) under perioden 2015-10-01--2016-12-31 och att
projektet ska utvärderas efter juni månad 2016.
Målgruppen för projektet var arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år. Avsikten var att
erbjuda minst 4-5 ungdomar i åldern 18-24 år sysselsättning i form av praktik med
löpande inskrivning. Projektet hade dubbla mål; dels att fånga upp unga utan
sysselsättning för att motivera dem till fortsatta studier eller arbete och dels att tvätta
och underhålla kommunens fordon för ett bättre värdebevarande av kommunens
fordonspark.
Individ- och familjeomsorgen (IFO) såg ett stort behov av att det erbjöds
sysselsättning för ungdomar. Detta för att förebygga social utslagning, missbruk och
långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Att tillskjuta insatser för att förhindra
tidig utslagning från arbetsmarknaden har bland annat i socioekonomiska
beräkningar visat sig vara en mycket god långsiktig investering.
I verksamheterna såg vi tidsbesparingar, tydligast inom hemtjänsten och
hemsjukvården. Tidigare har ordinarie personal under sin arbetstid kört till tvätthall,
service, reparationer och besiktning. En uträkning visade att inom hemtjänsten och
hemsjukvården skulle personalen behöva lägga 1 600 timmar per år i arbetstid för att
ta sig fram och tillbaka till tvätthall med mera. Projektet innebar att personalen
istället kunde lägga all sin arbetstid på kommunens brukare, vilket innebär en
kvalitetshöjning.
Förvaltningen föreslår att bilvårdslaget permanentas från och med 2017-01-01.
Sammantaget visar utvärderingen, att projektet varit framgångsrikt utifrån ett
socioekonomiskt perspektiv samt att kommunens fordonspark ser välvårdad ut.
Bedömningen är också att insatsen från bilvårdslaget innebär att kommunens fordon
återlämnas i ett bra skick vid inbytet. Det innebär att leverantörens garanterade
återköpspris bibehålls och att verksamheten inte belastas med en onödig kostnad.
Förvaltningen bedömer att det finns ett fortsatt behov av sysselsättning för
ungdomar. Trots att arbetslösheten bland ungdomar är låg på Orust, finns det en
relativt stor grupp yngre personer som varken arbetar eller studerar. Dels är det
ungdomar med försörjningsstöd, dels är det ungdomar 16-20 år som omfattas av
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kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Dessa ungdomar måste kommunen erbjuda
någon form av aktivitet.
Förvaltningen bedömer inte att likvärdig bilvårdstjänst kan tillhandahållas just nu av
privat aktör på Orust, till samma eller lägre kostnad och med miljöanpassad tvätthall.
Kommunen saknar idag egen godkänd tvätthall. Det innebär att bilvårdslaget
behöver fortsätta att hyra tvätthallen på Lundens industriområde. Fördelen med en
kommunägd tvätthall skulle innebära att bilvårdslaget kan utveckla nuvarande
service. Dessutom skulle fler ungdomar få sysselsättning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2016-09-28
____________
Kommunstyrelsen beslutar
att arbetsmarknadsenhetens bilvårdslag permanentas från och med 1 januari 2017
att inrätta en heltidstjänst som arbetsledare för bilvårdslaget från och med 1 januari
2017
att bilvårdslagets kostnader fortsätter att fördelas på fordonen i kommunen enligt
nuvarande upplägg.
____________
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Exp:
Kommunstyrelsen
FO lednings- och strategigrupp
KS/2016:1183
§ 94
SKL meddelande om förlängd svarstid till 31 oktober
Sveriges Kommuner och Landsting har skickat en skrivelse till Kommunstyrelsen
förlängd svarstid gällande f๖rfrๅgan om finansiering avseende finansiering av nationell
stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad
socialtjänst. Finansiering gäller för 2017 och 2018. Datum för inkomna svar i ärendet
är 31 oktober 2016.
I arbetet med att skapa en nationell sö๖dfunktion för utvecklingen av en mer
kunskapsbaserad socialtjänst såg medlemmarna ett behov av ett fortsatt arbete i
samverkan på nationell nivå. I samband med att arbeten, som skett inom ramen för
överenskommelser mellan staten och SKL avslutas, så tar alltid förbundet ställning
till en eventuell fortsättning. Under 2017 - 2018 kommer SKL tillsammans med
medlemmarna att ta fram en plan för hur denna typ av nationella aktiviteter kan
finansieras efter 2018.
Beslutsunderlag
SKL:s skrivelse 30 september 2016.
____________
Utskottet för omsorg beslutar
att lämna skrivelsen vidare till Kommunstyrelsen för ett ställningstagande.
____________

