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2017-10-31

Övriga deltagare: Ulla Kedbäck (MP), ersättare
Anders Arnell (M), ersättare
Helen Hansson, Tf enhetschef IFO § 92
Maria Guzman, 1:e socialsekreterare § 92
Cecilia Kristmansson, enhetschef IFO § § 92, 97
Ralja Angelis, verksamhetschef SoO § 92
Magnus Hultin, Tf verksamhetschef IFO § 93
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef
Carin Persdotter, nämndsekreterare
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§ 92
Personärenden 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2017:2
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1313-1343.
____________
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2017-10-31

§ 93
Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde
omsorg
Dnr KS/2017:3
Tf verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen informerar om:
- Övergripande lägesrapport på familjeenheten
Förvaltningsområdeschef informerar om:
- Heltidsprojektet inom vård och omsorg, samt stöd och omsorg
- Alla enhetschefer inom vård och omsorg är på plats
- Om/tillbyggnationen av Ängsviken
- Bidrag från Folkhälsovården till Fyrklöverns hundutbildare
- Vård och omsorgs college
- Organisationsändring av vaktmästeriet
- Boendestöd
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§ 94
Vårdsamverkan Fyrbodal 2018-2019
Dnr KS/2017:1692
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Orust kommun ingår Avtal om Vårdsamverkan Fyrbodal.
Under år 2016 och 2017 har Vårdsamverkans parter valt att förlänga det gamla
avtalet från 2012–2015 med anledning av att det pågick en del omorganisationer på
regional, delregional och lokal nivå.
Från och med januari 2017 bildades Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) som
gemensam ledningsgrupp för huvudmännen för samverkan på länsnivå. VVG ska
främja och stödja utveckling av samverkan på lokal, delregional och länsnivå. Fem
närsjukvårdsgrupper omorganiserades till 15 närsjukvårdsgrupper vilket möjliggjorde
närmare samverkan mellan parter.
Vårdsamverkan Fyrbodal har under 2016 haft en samordnare för barn och unga
vilket har fallit väl ut men tyvärr uteblev finansiering av dennes tjänst under 2017.
I avtalet 2018–2019 finns detta nu inkluderat och Vårdsamverkan får därmed utökat
uppdrag till att inkludera barn och unga frågor.
Visionen för Vårdsamverkan Fyrbodal är att parterna samverkar i utveckling av
framtidens vård och omsorg för invånarna i Fyrbodal. Vårdsamverkan Fyrbodal är en
gemensam arena för berörda huvudmän, i frågor som berör ingående parter.
Kostnaden för Orust kommun i samverkansavtalet är 90 906 kr under 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-10-12
Avtal m. bilagor
Beslutet skickas till:
Förvaltningsområde omsorg
____________

Orust kommun

Utskottet för omsorg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6

2017-10-31

§ 95
Förslag om införande av personligt ombud i Orust kommun
Dnr KS/2017:1635
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
1. Förvaltningsområde Omsorg får i uppdrag att inom befintlig ram utöka
verksamheten till att även innefatta personligt ombud, utifrån förslaget om en
Fyrbodalgemensam organisation med en värdkommun, sju ombud och tre
placeringsorter.
Under höst en 2015 identifierade och föreslog kommunalförbundet Fyrbodals
socialchefsnätverk området personligt ombud (PO) som ett möjligt
verksamhetsområde för de 14 medlemskommunerna att samarbeta kring.
Ett förslag till gemensam organisation för personligt ombud har tagits fram av en
arbetsgrupp bestående av kommunrepresentanter och under ledning av
kommunförbundets utvecklingsledare inom funktionshinderområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-10-13
Utredning: ”Personligt ombud i Fyrbodal organiserat via Värdkommun-utredning på
uppdrag av socialcheferna i Fyrbodals 14 kommuner, komplett med reviderat förslag
2017-03-17”
Beslutet skickas till:
Förvaltningsområde omsorg
____________
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§ 96
Yttrande över förslag att stegvis inför LOV
Dnr KS/2017:1488
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Kommunstyrelsen avslår motionen med bedömning att Förvaltningsområde
omsorg har många pågående effektiviseringsarbeten med anledning av det
ekonomiska läget samt uppdrag att i Vård och omsorg samt Stöd och omsorg
arbeta med Heltidsuppdraget. Dessutom pågår en omfattande översyn av hela
IFO verksamheten.
2. Motionen anses därmed besvarad.
Mats Överfjord, moderaterna föreslår i motion daterad 2017-08-09 ett stegvis
införande av lagen om valfrihet LOV inom Omsorg.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 att uppdra åt Förvaltningsområde omsorg
att förbereda och föreslå nödvändiga förändringar samt införa ett
resursfördelningssystem i syfte att införa kundval inom hemtjänsten.
Förvaltningsområde omsorg startade ett projekt med syfte att förbereda
organisationen. Resultatet av projektet visade på tre väsentliga områden inför ett
ställningstagande om att införa LOV eller inte:
•

Organisationsförändringar. Biståndsenheten bör organiseras under en chef
som också har budgetansvar för biståndsbedömda timmar.

•

Resursfördelningssystem. Ta fram ett resursfördelningssystem och en budget
som är anpassad till biståndsbedömda timmar.

•

Betänkande ”Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten”.

Moderaternas Mats Överfjord föreslår 2016-04-04 i en motion att
kommunfullmäktige som ett led i att få den kommunala ekonomin i balans ska
uppdra åt Kommunstyrelsen att, baserad på tidigare utredningar införa Lagen om
valfrihet LOV i Orust kommun. Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med ett
ställningstagande om att införa LOV i väntan på resultatet av PWC:s genomlysning
samt framtagande av resursfördelningsmodell för hemtjänsten.
Idag finns en organisation där biståndsenheten organiseras under en chef som från
2018 kommer att ha budgetansvar för biståndsbedömda timmar samt
granskningsansvar. Ett resursfördelningssystem tas fram för att sjösättas 1/1-2018.
I betänkandet framkom att det är frivilligt för kommunal vård och omsorg att införa
LOV.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-10-23
Motion 2017-08-29
____________
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§ 97
Minskad budgetram för IFO
Dnr KS/2017:1077
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
1. En tjänst inom icke lagstadgad verksamhet på vuxenenheten avvecklas.
Förvaltningsområde omsorgs kostnader är överlag höga i förhållande till andra
jämförbara kommuner. En handlingsplan för att minska kostnaderna har beslutats av
kommunstyrelsen 2017-06-21, dnr KS/2017:1077. Den föreslagna förändringen
berör icke lagstadgad verksamhet.
I rapporten av PWC:s revision som genomfördes 2016/2017 poängteras brister i
verksamheten. För att komma till rätta med dessa brister behövs ett förändrat
arbetssätt där myndighetsutövning är central och tydliga styrdokument behöver
upprättas kring de icke lagstadgade verksamheterna.
Inom vuxenenheten finns tre tjänster som inte innefattar myndighetsutövning. En av
dessa tjänster har under senaste året förändrats på grund av minskat arbetsinnehåll.
Tjänsten innehåller idag arbetsuppgifter som inte har någon naturlig tillhörighet till
vuxenenheten.
Utifrån uppdraget att minska budgeten men med bibehållen kvalitet kan endast
någon av de icke myndighetsutövande insatserna komma ifråga.
De lagstadgade utbudet av insatser som vuxenenheten kan erbjuda
kommuninnevånarna på Orust behöver vidareutvecklas och enheten planerar för att
utarbeta nya arbetsmetoder i samverkan med andra aktörer i det fortsatta arbetet med
att vara kostnadseffektiv med bibehållen kvalitet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-09-18
Beslutet skickas till:
Förvaltningsområde omsorg
____________

