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Datum för anslags
nedtagande

2017-01-02

Kommunhuset, Henån, Förvaltningsområde omsorg

För protokollet
…………………………………….
Sandra Casperson
Övriga deltagare:

Ulla Kedbäck (MP) ersättare
Mats Överfjord (M) ersättare
Anna Torstensson, t.f. verksamhetschef stöd och omsorg § 108-112, 114
Eva Andersson, enhetschef dagverksamheten § 113
Susanne Karlsson, dagverksamheten § 113
Ingvar Olsson, ekonom § 114
Annika Westlund, v.chef för Individ- och familjeomsorgen § 107, 114-

117
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef
Sandra Casperson, nämndsekreterare
Lotta Hofmann, vik. utskottssekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-12-06

KS/2016:4
§ 107
Förvaltningsområde omsorg - Personärende 2016 Utskottet för omsorg
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1355-1358.
_____________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-12-06

§ 108
VOS 2015:17 (hänvisning 2012:28) Information om beslut från IVO i
tillsynsärende Dnr 8.2-6833/2015-46
Information om beslut i ärendet från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Ledarmötena får en redogörelse av de åtgärder som vidtagits i ärendet.
_____________
Utskottet för omsorg noterar informationen i protokollet.
_____________
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2016-12-06

§ 109
VOS 2016:21 Lex Sarah - Information om svar Dnr 8.1.2-28814/2016-3 från
IVO
Information om svar i ärendet från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Ledarmötena får en redogörelse av de åtgärder som vidtagits i ärendet.
____________
Utskottet för omsorg beslutar
att lägga informationen till handlingarna samt
att få en återkoppling i ärendet i mars 2017.
____________
Beslutet skickas till:
Lednings- och strategigruppen
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2016-12-06

§ 110
VOS 2016:22 Lex Sarah Hemtjänst - Information om utredning och vidtagna
åtgärder
Åtgärder har vidtagits. Förvaltningsområde omsorg har beslutat att ärendet inte går
vidare till Inspektionen för vård och omsorg.
_____________
Utskottet för omsorg noterar informationen i protokollet
_____________
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2016-12-06

KS/2015:46
§ 111
Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa, överenskommelse
mellan staten och SKL, PRIO. Hänvisning även till KS 2012:2955, KS 2013:1847
och KS 2014:1875
PRIO (Plan för riktade insatser inom området Psykisk ohälsa) har funnits några år.
Staten och SKL har under de senaste åren slutit överenskommelser inom området
psykisk ohälsa som innefattat statsbidrag till kommuner och landsting för att utveckla
vården för personer med psykisk ohälsa.
____________
Västkom (Västsvenska kommunalförbundens samorganisation), arbetar med
utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland
Ledarmötena får information om bakgrund och målen med PRIO satsningen.
Västkom har med de fyra olika kommunalförbunden i Västra Götaland arbetat fram
en handlingsplan som riktas mot olika målgrupper med särskilt fokus barn och unga.
Frågan lyft om hur finansieringen ser ut efter att det statliga medlen för PRIOsatsningen upphör.
____________
Utskottet för omsorg beslutar
att få en återkoppling i maj 2017 hur Förvaltningsområde omsorg arbetar vidare med
ärendet.
____________
Beslutet skickas till:
Lednings- och strategigruppen
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2016-12-06

KS/2016:851
§ 112
Motion - Yttrande över motion om implementering av lagen om valfrihet
(LOV)
Mats Överfjord, moderaterna förslår i en motion daterad den 4 april 2016 att
kommunfullmäktige som ett led i att få den kommunala ekonomin i balans uppdrar
åt Kommunstyrelsen att, baserad på tidigare utredning införa Lagen om valfrihet
(LOV) i Orust kommun.
Lagen om Valfrihetssystem (SFS 2008:962) trädde i kraft den 1 januari 2009. Lagen
gäller enbart inom området vård och omsorg i kommuner och landsting. För
kommuner är lagen frivillig, medan den är obligatorisk för landstingen.
Regeringen beslutade 31 oktober 2012 att utreda konsekvenserna av LOV utifrån ett
kvalitetsperspektiv för brukarna och utifrån ett konkurrensperspektiv (utredningen
presenterade för Regeringen den 15 januari 2014)
Bedömningen är att utredningen kommer vara vägledande för kommunen inför ett
ställningstagande om att införa LOV (lagen om valfrihet) eller inte.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 § 308 att ge Utskottet för omsorg i uppdrag
att förbereda och föreslå nödvändiga förändringar och införa ett
resursfördelningssystem i syfte att införa kundval inom hemtjänsten från med den 1
januari.(av handlingarna framgår det inte vilket år som avses)
Förvaltningsområde omsorg startade ett projekt med syfte att förbereda
organisationen.
Ett kommunövergripande resursfördelningssystem är beslutat och dess principer
tillämpas på budgettilldelningen från och med 2017. Detta var en förutsättning för att
införa ett resursfördelningssystem för hemtjänsten.
Ett extern konsultföretag PwC har fått i uppdrag att analysera orsakerna till
förvaltningsområdets kostnadsutveckling inom samtliga verksamhetsområden och
också att föreslå en modell för ett resursfördelningssystem för hemtjänsten. Denna
genomlysning påbörjas i november månad 2016.
Beslutsunderlag
Motion 27 april 2016
Tjänsteskrivelse 22 november 2016.
_____________
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2016-12-06

Utskottet för omsorg förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att Kommunstyrelsen avvaktar med ett ställningstagande om att införa LOV i
avvaktan på resultatet av PwC:s genomlysning och förslag på en
resursfördelningsmodell för hemtjänsten.
att motionen härmed anses vara besvarad.
_____________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Lednings- och strategigruppen
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2016-12-06

KS/2016:1892
§ 113
Information om verksamheten dagverksamhet i Förvaltningsområde omsorg
Enhetschefen informerar om dagverksamhet för dementa, dels skillnaden mellan
dagverksamhet i vård och omsorg dels daglig verksamhet enligt LSS, som finns i
verksamhetsområdet stöd och omsorg.
För att få dagverksamhet måste personen ha fått en diagnos fastställd av läkare.
Därefter fattar biståndshandläggaren ett beslut om insatsen. Syftet är dels avlastning
för de anhöriga, dels för brukaren. Brukaren har möjlighet att välja att vara på
dagverksamhet 1-5 dagar i veckan.
25 personer har under året 2016 fått bistånd om dagverksamhet.
Ledarmötena får en redogörelse av de vardagliga aktiviteterna som kan ingå i
verksamheten. Personalen har ett samarbete med biståndshandläggare, hemtjänst och
de olika boendena.
Informationskanalerna bör ses över för att göra dagverksamheten mer synlig och för
att informationen ska nå ut till anhöriga för dementa.
_____________
Utskottet för omsorg tackar för informationen och noterar den i protokollet.
_____________
Informationen skickas till:
T.f. verksamhetschef
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KS/2015:1999
§ 114
Budget för 2017 och plan för 2018 och 2019
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta om
uppdragsdokument och detaljbudget. I dokumentet anges bland annat hur nämnden
och verksamheterna ska arbeta för att nå kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt
hur de ekonomiska resurserna fördelas och prioriteras inom nämnden och mellan
verksamheter.
Kommunstyrelsen ska besluta om uppdragsdokument och detaljbudget som nämnd
för förvaltningsområde omsorg.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-12 § 118 att uppdragsdokument
och detaljbudget för förvaltningsområde omsorg hanteras av kommunstyrelsen i
december istället för i november. Anledningen är att arbetet med detaljbudgeten för
2017 tar längre tid på grund av det prognostiserade underskottet som uppstår 2016.
Omsorg erhöll riktade budgetmedel för dels en ny gruppbostad inom LSS (2,8 mkr),
dels för start av nytt äldreboende (4,8 mkr). Nya boenden kommer inte tas i bruk
under 2017. Förvaltningsområdet bedömer dock att det finns ett behov av att behålla
dessa medel, då kostnader uppstår inom flera verksamheter med anledning av brist
på gruppbostäder samt lång kö av brukare i väntan på säbo-plats (särskilt boende).
Beslutsunderlag
Uppdragsdokument för 2017-2019 och detaljbudget 2017 för förvaltningsområde
omsorg.
Tjänsteskrivelse 2 december 2016.
____________
Bertil Olsson (S) med flera instämmande föreslår att att-satsen ”att ta bort
habiliteringsersättningen till personer inom funktionshinder” tas bort i förslaget.
_____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna tillfällig omfördelning av budgetmedel för nya boenden till andra
kostnader inom befintliga verksamheter under 2017
att ta bort habiliteringsersättningen till personer inom funktionshinder” tas bort i
förslaget.
att därmed godkänna uppdragsdokument för 2017-2019 och detaljbudget 2017 för
förvaltningsområde omsorg.
_____________
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2016-12-06

KS/2016:5
§ 115
Förvaltningsområde omsorg - Verksamhetsuppföljning 2016 Utskottet för
omsorg
Övergripande
Kommunchefens uppdrag till PwC
En rapport från Pwc kommer att vara klar vid årsskiftet, där förslag om åtgärder
kommer att presenteras utifrån det uppdrag som de har fått.
Rapporten kommer att vara ett viktigt redskap för dels Förvaltningsområde omsorg
dels politiken i det fortsatta kvalitetsarbetet.
Kommunhusets lokaler
Stab/administration flyttar 10-20 januari till tillfälliga lokaler under ombyggnationen
av kontorslokalerna i kommunhuset.
IVO-dagen
Information om IVO-dagen 23 november 2016. Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) kommer att arbeta mot kommunerna i mer rådgivande syfte.
Tjänster
Ny verksamhetschef för stöd och omsorg börjar senast 1 mars 2017.
Stöd och omsorg
Händelse på gruppboende
Arbetsmiljöverket har träffat enhetschefen för gruppboendet och är nöjda med de
åtgärder som har vidtagits.
_____________
Utskottet för omsorg noterar informationen i protokollet.
_____________
Informationen skickas till:
Lednings- och strategigruppen
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KS/2016:595
§ 116
Förvaltningsområde omsorg Migrationsverket 2016 - Information
Verksamhetschefen informerar om utökade kostnader och konsekvenser för
verksamheten ensamkommande barn utifrån Migrationsverkets nya ersättningsnivåer
2017.
Individ- och familjeomsorgen har skickat ut brev till samtliga konsulentstötta
familjehem och HVB-hem där frågan om framtida placeringskostnader har tagits
upp.
Samtal förs om antal barn som berörs, kostnader interna/externa platser,
familjehemsvård, myndighetsutövning, eventuellt samarbete med andra kommuner,
krav från IVO och barnkonventionen m.m.
_____________
Utskottet noterar informationen i protokollet
_____________
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2016-12-06

KS/2016:1060
§ 117
Tolkförmedling Väst 2016 - Information om hur Förvaltningsområde omsorg
använder förmedlingens tjänster
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund, bildat för att tillgodose
medlemmarnas behov av språktolktjänster. Tolkförmedling Västs verksamhet har
varit i drift sedan 1 april 2013. Förbundet har fem förmedlingskontor samt ett kansli
med säte i Göteborg. Vid årsskiftet 2014/2015 utökades medlemsantalet från sex till
28 medlemmar.
I begreppet språktolktjänster innefattas språktolkning på plats, tolkning via
telefon/video, meddelandeservice samt översättning. Medlemmarnas verksamheter
ska beställa samtliga språktolktjänster av Tolkförmedling Väst.
Ordföranden för utskottet har lyft frågan om att få information hur
Förvaltningsområde omsorg använder Tolkförmedling Västs tjänster.
_____________
Orust kommun har en skyldighet enligt avtal att använda Tolkförmedling Väst.
Enligt uppgifter använder kommunerna inte tjänsterna fullt ut enligt
överenskommelserna.
Verksamhetschefen för individ- och familjeomsorgen redogör hur Tolkförmedling i
Västs tjänster används inom verksamhetsområdet.
_____________
Utskottet för omsorg noterar informationen i protokollet.
_____________
Informationen lämnas till:
Lednings- och strategigruppen
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KS/2016:1891
§ 118
Planering för Utskottet för omsorg av ärendeberedning, information om
Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden samt studiebesök 2017
Diskussion om planering för Utskottet för omsorgs ärendeberedning, tillfällen för
information om förvaltningsområdets verksamhetsområden samt studiebesök under
2017.
____________
Ordföranden föreslår att studiebesök görs på ett HVB-hem, ett LSS-boende och ett
särskilt boende.
Ordföranden lyfter frågan om möte för samverkan och samarbete mellan
förvaltningsområden så som lärande och omsorg.
_____________
Utskottet för omsorg beslutar att under 2017 besöka
1. HVB-hem, LSS-boende och särskilt boende.
2. LSS-boende
3. Särskilt boende
att belysa frågan om samverkan mellan omsorg och lärande
att studiebesök görs i samband med utskottets möte på eftermiddagen.
_____________
Informationen skickas till:
Lednings- och strategigruppen
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KS/2016:7
§ 119
Förvaltningsområde omsorg - Anmäls för kännedom: Skrivelser, beslut,
protokoll, cirkulär 2016 Utskottet för omsorg
Protokoll
Förhandlingsprotokoll 2016-11-18 med anledning av verksamhetsförändring
avseende Daglig verksamhet LSS Hundverksamheten Tassen.
Cirkulär
Cirkulär 2016-11-25 – Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt
SoL för år 2017.
Cirkulär 2016-11-25 – Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna,
vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2017.
Cirkulär 16:61 2016-11-25 – Ersättning till kontaktperson och
kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2017
_____________
Utskottet för omsorg noterar informationen i protokollet
_____________

