Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för omsorg

2016-09-13

Plats och tid

Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2016-09-13 08:00 – 12.00

Beslutande

Bertil Olsson, (S)
Maria Sörkvist (C)
Mats Överfjord (M) tj. ers.

Maria Sörkvist § 77
(§ 1237-1239, 1258-1259)

Anders Tenghede (V)
Ulf Sjölinder, (L)
Lisbeth Arff (M)
Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Ulf Sjölinder och Maria Sörkvist

Justeringens
plats och tid

Fredag 16 september 2016

Sekreterare

…………………………
Lotta Hofmann

Ordförande

…………………………..
Bertil Olsson § 77 (§1240-1257,
1260-1261)

……………………………..
Ulf Sjölinder § 77 (§ 1237-1239,

………………………….
Ulf Sjölinder § 77 (§1240-1257,

…………………………….
Maria Sörkvist § 77 (§1237-1239,

1260-1261)

1258-1259)

Justerare

Paragraf 77-83

1258-1259)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2016-09-13

Datum för anslags
uppsättande

2016-09-19

Förvaringsplats
För protokollet

Datum för anslags
nedtagande

Förvaltningsområde omsorg
…………………………………….
Lotta Hofmann

2016-10-10

1

Orust kommun

Utskottet för omsorg

Övriga deltagare:
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Mats Överfjord (M), ersättare § 77 (1240-1257, 1260-1261),
Julia Lundwall, enhetschef för vuxenenheten § 77
Annelie Karlsson, socialsekreterare § 77
Doris Everhult, enhetschef Stöd och omsorg § 78
Ingvar Olsson, ekonom § 79
Annicka Johansson, avgiftshandläggare § 81
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef fr. § 78
Lotta Hofmann, utskottsekreterare
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KS/2016:4
§ 77
Förvaltningsområde omsorg - Personärenden 2016 Utskottet för omsorg
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1237-1261.
________________
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2016-09-13

Exp:
Ledningsgruppen
KS/2016:5
§ 78
Förvaltningsområde omsorg - Verksamhetsuppföljning 2016 Utskottet för
omsorg
Övergripande
Förvaltningsområdeschefen informerar om personalrekrytering.
Verksamhetschef för stöd och omsorg
Tjänsten behöver annonseras ut på nytt på grund av berörd person tackat nej till
tjänsten. Under rekryteringsprocessen delar ledningsgruppen på
verksamhetsområdets ansvar.
Utskottsekreterare
Tjänsten behöver annonseras ut på nytt.
Heltidsprojektet
Förvaltningsområdeschefen redogör för vilka som ingår i styrgruppen och
referensgruppen samt den framtida utvecklingen. Enligt ordföranden finns det en
politisk enighet gällande heltidsprojektet, även Kommunal är enig i frågan.
Samtal förs om reflektioner och synpunkter från personal i verksamheterna samt
vilka fördelar i form av trygghet det medför att få möjlighet till heltidstjänst.
Individ- och familjeomsorgen
Information om chefs- och handläggarsituationen när det gäller rekrytering är fortsatt
problematisk. Detta medför att verksamheten har svårt att följa upp lagkraven.
Då verksamheten använder sig av konsulter ser man över möjligheter att minska
kostnader bland annat för resor genom att arbeta hemifrån. Detta medför att
konsulten behöver få tillgång till kommunens IT-system hemifrån.
Verksamheten gör en översyn gällande avtal som avser kostnader för boenden för
ensamkommande barn.
Vård och omsorg
Särskilda boendeplatser
Information om kön till särskilda boenden har minskat något men fortfarande är det
en brist på platser. Förvaltningsområdet ser över alternativa lösningar samt även
framtida behov av platser.
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Stöd och omsorg
Beslut från IVO
Redovisning av ärende avseende beslut om begäran från Inspektionen för vård och
omsorg (IVO). T.f. verksamhetschef arbetar med en utredning för återrapportering
till IVO om åtgärdsplan. Verksamheten återkommer till utskottet med svaret till
IVO.
Rapportering av ärende
Enhetschefen rapporterar om inträffad händelse inom verksamheten stöd och
omsorg, vilket har fått till följd att verksamheten har förändrat rutiner.
Utskottet f๖r omsorg
Månadsuppföljning
Genomgång av utskottets mๅnadsuppf๖ljning januari-augusti. Månadsuppföljning
skickas med kallelsen varje möte.
Förvaltningsområdeschefen tar fram ett förslag gällande planering av studiebesök
inom förvaltningsområdet för ledamöterna 2017. Samtal förs om informations- och
utbildningsdagar för ledamöterna. IVO-dagen är 23 november
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
_____________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2016:8
§79
Förvaltningsområde omsorg - Ekonomi 2016
Ekonomen redogör delårsrapporten inklusive prognos för förvaltningsområdet.
Underskottet är cirka 19 miljoner kronor per augusti månad. Utskottet får
information om de olika områdenas budgetläge.
På grund av det stora underskottet kommer man från kommunledningen och
ekonomienheten att följa upp förvaltningsområdet regelbundet under hösten för att
arbeta med att få budget i balans.
Det kommer att riktas olika stöd till chefer inom förvaltningsområdet dels från
ekonomi dels från HR. Ledningsgruppen i omsorg arbetar med översyn i de olika
verksamhetsområdena för att kunna ta fram åtgärder. Förvaltningsområdeschefen
har initierat att alla chefer ska redogöra sin budget månadsvis.
Förvaltningsområdeschefen kommer att vidta åtgärder i form av anställnings- och
övertidsstopp och inköpsstopp av varor och tjänster i verksamheterna.
Arbetet fortgår med att ta ny resursfördelningsmodell, som gäller från 2017.
Utskottet efterfrågar en lista över konsultkostnader samt att få ta del av åtgärdslista.
___________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
___________
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Exp:
Ledningsgruppen
KS/2016:20
§ 80
Kostnad per brukare vård och omsorg stöd och omsorg 2016 avseende 2015,
tid och aktivitetsplan
Utskottet tar del av tid och aktivitetsplan gällande kostnad per brukare Vård och
omsorg/Stöd och omsorg 2016.
Slutpresentation sker 4 oktober 2016.
______________
Utskottet för omsorg lägger information till handlingarna.
_____________
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Exp:
Ledningsgruppen
Avgiftshandläggaren
KS/2016:1465
81
Översyn av taxor inom äldreomsorgen 2016
Förvaltningsområdeschefen presenterar ett arbetsmaterial för utskottet gällande
översyn av taxor inom äldreomsorgen 2017.
Samtal förs om inkomstprövning för den enskilde, som görs för att det ska finnas ett
avgiftsutrymme att kunna betala sina insatser.
Samtal förs om förslag till beslut gällande komplettering avseende indexreglering
samt förbehåll vid händelse av lägre index.
Ledamöterna tar med sig materialet ut i sina partigrupper för diskussion.
Ärendet tas upp i oktobermötet för beslut.
_____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
_____________
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Exp:
Sökande
Ekonomi
KS/2015:1799
§ 82
Utskottet för omsorg - Fonder 2015
Information om tidigare beslut avseende Fonden för behövande.
Förvaltningsområdet har varit i kontakt med ekonomienheten och har gjort en
överenskommelse att bevilja de ansökningar som har kommit in, vilket innebär ett
större uttag ur fonden 2016 än vad som beviljats. Se ansökningshandlingar
KS/2015:1799.
___________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
___________
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen
KS/2016:1322
§ 83
Förvaltningsområde omsorgs ansvar för aktiviteterna i Trygghetsboendet
Sjölyckan
Utskottet för omsorg beslutade 2016-08-16 § 72 att det finns en värd/värdinna som
är disponibel två dagar i veckan (ca 1 1/2) timma per gång där värd/värdinna
tillsammans med hyresgästerna samordnar aktiviteterna. Det är hyresgästerna som
ska bidra med förslag till vilka aktiviteter som ska ske.
Ett förtydligande görs i att-satsen i tjänsteskrivelsen med ”Kostnaden för
värd/värdinna ryms i befintlig ram”. Övriga att-satser kvarstår.
____________
Utskottet för omsorg beslutar i enlighet med förslaget.
Ärendet lämnas för vidare beredning till Kommunstyrelsen.
____________

