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KS/2017:2
§ 38
Personärenden 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1132-1154
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KS/2017:3
§ 39
Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde
omsorg
Ekonomi
Ekonomisk uppföljning/PwC rapporten
Lisbeth T, Ingvar O och Marie M informerar om arbetet kring kravet för den
handlingsplan som Förvaltningsområde omsorg har och måste redovisa, utefter PwC
rapporten.
Man tar fram olika resursfördelningssystem där man går in och sätter siffror för de
olika delarna. Det som är viktigt att utgå från är att man arbetar utefter behovet.
Marie M arbetar som ekonom för Ifo och Ingvar O arbetar som ekonom för
stöd/vård och omsorg.
Arbetet med delårsrapporten börjar bli klart.
Meningen är att man ska minska ner på månads- och kvartalsrapporter då det tar för
mycket tid. Störst vikt läggs på delårsboksluten. De höga kostnaderna för utförd
arbetstid under första kvartalet 2017 ser ut att hålla i sig och det pekar mot vissa
underskott.
Varför man inte kan se ett ögonblickligt resultat i ekonomin beror dels på att
fakturor kan släpa efter några dagar från att man sammanställt rapporten och dels för
att några av de statliga verksamheterna fakturerar två månader i efterskott. Det
resulterar i att vissa kostnader hamnar i fel period.
För att få ett rimligen rättvist resultat balanserar man med en interims bokning.
Individ- och familjeomsorgen
Introduktion av de nya enhetscheferna pågår.
Övergripande
Man arbetar med att se över kommunens tjänstebilar och en utredningsrapport med
förslag kommer att lämnas av KLG.
Respektive chefer vet om bilsituationen på sin avdelning och arbetar aktivt i frågan.
En del bilar har sålts, en del av bilarna kan komma att ingå i hela kommunens
bilpool.
I dagsläget har man i kommunen för många bilar.
Att bilar inom stöd och omsorg används efter kontorstider beror ofta på att man har
olika aktiviteter där man behöver bil för att ta sig fram.
Det finns alkohol lås på bilarna men på grund av sekretess får man inte lov att
kontrollera enskild person.
_______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
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KS/2015:46
§ 40
Utskottet för omsorg § 111 Stöd till riktade insatser inom område psykisk
ohälsa protokollsutdrag - PRIO
Frågan om hur finansieringen ser ut efter att det statliga medlen för PRIO–
satsningen upphör lyftes på utskottets för omsorgs sammanträde 2016-12-06 § 111.
Utskottet för omsorg beslutade att en återkoppling om hur förvaltningsområde
omsorg arbetar vidare med ärendet skall ges i maj 2017.
Muntlig information från Anna T och Annika W
PRIO (Plan för inriktade insatser inom området Psykisk ohälsa) har funnits några år.
Staten och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har under de senaste åren slutit
överenskommelser inom området psykisk ohälsa som innefattar statsbidrag till
kommuner och landsting för att utveckla vården för personer med psykisk ohälsa.
För kommunerna inom VGR regleras detta utav hälso- och sjukvårdsavtalet mellan
Västkom och VGR. Nytt avtal från 170401. Utifrån detta har också ett underavtal
avseende personer med psykisk ohälsa. Västkom har tillsammans med kommunerna
gjort en handlingsplan som region väst har skrivit på.
Avtalen finns publicerade på Västkoms hemsida.
NSPiG – Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg.
Orust kommun saknar representant i handikapprådet för målgruppen psykiskt
funktionshindrade.
NSPhG kommer gärna och berättar om sin verksamhet både för utskott och
handikapprådet.
Inom Orust kommun finns det två inriktningar för psykisk ohälsa. Det ena vänder
sig till barn och det andra vänder sig till vuxna.
Det finns en ökad risk för självmord bland äldre, därför finns en författning som
reglerar att vårdgivare ska ha en rutin för självmordsprevention, och denna rutin har
förvaltningsområdet upprättat.
Det finns ytterligare ett team som riktar sig mot äldreomsorgen och dit man kan
vända sig om man är orolig för en äldres situation.
Bertil O vill att man belyser frågan avseende självmordsprevention och Eva S
föreslår att frågan behandlas i någon utav de kommande studiedagarna.
Bertil O vill få en diskussion hur äldreomsorgen hanterar HBTQ frågor.
Lisbeth A informerar om att Suicidprevention i väst vid intresse kan komma ut och
föredra i frågan om självmord.
När det gäller barn och unga behöver man se över vad som händer med Västbus.
Det är oklart hur arbetet kring Västbus kommer att fortsätta eller inte.
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Fram till dess att formen och gruppsammansättningen av Västbus är under
förändring läggs det inte in i styrdokumenten över hur man ska arbeta och förhålla
sig i arbetet kring detta.
Kristina Svensson anser att Förvaltningsområde omsorg ska ta kontakt med
förskolan på Bagarevägen för att komma överens om ett datum för möte. Enligt
Bertil O är det en fråga för Lisbeth T och Henrik L. Ur arbetsmiljösynpunkt anser
Mats Ö att frågan ligger inom förvaltningsområde lärande.
Annika W menar att de själva ska bjuda in till möte och inte gå via politikerna.
Inplanerade möten finns i maj som gäller samverkan mellan omsorg och lärande.
________________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
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§ 41
Muntlig information - Ungdomsmottagningen
Annika W ger en muntlig information i ärendet kring Ungdomsmottagningen
Personal från Orust kommun och personal från Västra Götalandsregionen (VGR)
samverkar genom en styrgrupp. Det är 2 stycken 75 % anställda på
Ungdomsmottagningen, en från vardera huvudman.
En ombyggnation av fackets gamla lokaler kommer att utföras och man räknar med
inflyttning under eller efter sommaren.
Ett avtal skall upprättas för att kommunens kurator ska kunna föra journaler och
boka in ungdomar i kalendern. Ett inriktningsdokument för Västra Götaland har
tagits fram och har varit på remiss. Det som är viktigt för Orust kommun är att man
fortsättningsvis ska driva verksamheten efter de behov som finns i kommunen. Det
finns ingen anledning att ändra på hur det drivs idag. Ett orosmoment är att
kommunen lätt blir överkörd om ansvaret överlåts till regionen.
Maria S informerar om att man från skolans håll önskar få tillbaks
ungdomsmottagningen till Svanesund. Personalkostnaderna drogs ner med 25% då
man stängde ner i mars 2016. Maria S ställer frågan om det går att möta
frågeställningarna genom att göra en utredning i hur mycket besök man har.
Då förvaltningen måste hålla ner på personalkostnader utefter PwC rapporten är det
inte aktuellt att utöka. På frågan om man kan ha andra öppettider svarar Annika W
att det redan införts.
Eva S menar att det kan vara bra att man får vara mer anonym samt att det ger en
mognad då man måste ta sig till ett annat område för att gå till
Ungdomsmottagningen.
________________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
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KS/2015:953
§ 42
Muntlig information - Tjörns Måltids AB
Bertil O och Ulf S ger en muntlig information i ärendet.
All mat som kommunen beställer från Tjörns måltids AB och som innehåller salt
innehåller salt med jod
Eva S undrar om kommunen har en dietist inom särskilda boenden och inom
hemtjänsten.
Lisbeth informerar att dietist finns inom den verksamhet som ansvarar för tillagning
av maten.
Nattfasta är en aktuell fråga då stor andel på boendena har för lång nattfasta.
Nutritionen (ätandet) ingår i patient- och kvalitetsrapporten.
Undernäring är ett stort problem bland de gamla och det är viktigt att personalen
håller koll men också att de gamla blir uppmärksamma på sig själva.
Kommunen är endast distributör av maten och kan inte tvinga någon att äta.
Personer som önskar kan däremot få beviljat bistånd om sällskap vid måltider. Det
kan vara ett sätt att få en gammal person som inte äter, att äta.
_______________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
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KS/2014:1598
§ 43
Medborgarförslag om matdistribution till äldre
Orust kommun mottog i oktober 2014 ett medborgarförslag om matdistribution från
person ur kommunala pensionärsrådet.
Ärendet skickades på remiss av kommunstyrelsen till utskottet för omsorg och
utskottet för samhällsutveckling. Utskottet för omsorg behandlade ärendet 2015-0310 (§ 27) och i Kommunstyrelsen 2015-03-25 (§ 80). Kommunstyrelsen beslutade att
anta förvaltningsområde omsorgs skrivelse daterad 2015-01-27 som sitt yttrande samt
överlämna ärendet till utskottet för samhällsutveckling för vidare beredning.
Ärendet behandlades på utskottet för omsorgs sammanträde 2017-04-04 (§ 25) med
förslag till beslut. I och med att ärendet behandlades 2015 anses medborgarförslaget
besvarat.
Utskottet för omsorg beslutar
att upphäva utskottet för omsorgs beslut av 2017-04-04 § 25 med anledning av att
medborgarförslaget behandlades 2015 hos Kommunstyrelsen och därmed är
besvarat.
_______________
Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen
Lednings- och strategigruppen

