Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för omsorg

2017-08-15

Plats och tid

Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön 2017-08-15 08:00 - 11:30

Beslutande

Bertil Olsson (S)
Maria Sörkvist (C)
Eva Skoglund (S) ersättare för
Ulla Kedbäck (MP) ersättare för

Anders Tenghede (V)
Ulf Sjölinder (L)

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Maria Sörkvist

Justeringens plats och
tid

Kommunhuset, Förvaltningsområde omsorg, Henån 2017-08-17
kl.09:30

Sekreterare

……………………………………..
Carin Persdotter

Ordförande

……………………………………..
Bertil Olsson

Justerare

……………………………………..
Maria Sörkvist

Paragraf 63 - 70

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2017-08-15

Datum för anslags
uppsättande

2017-08-21

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
För protokollet
…………………………………….
Carin Persdotter

2017-09-12
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Orust kommun

Utskottet för omsorg

Övriga deltagare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2017-08-15

Ralja Angelis, verksamhetschef Stöd och omsorg § 63, 66
Magnus Hultin, vik. verksamhetschef IFO § 63, 66, 70
Maria Guzman, 1:e socialsekreterare IFO § 63, 70
Cecilia Kristmansson, enhetschef IFO § 63, 64
Katarina Lenander, enhetschef Fyrklövern § 65
Gill Jilderby, undersköterska Fyrklövern § 65
Ann-Christine Westberg, MAS/V.chef Vård och omsorg § 66
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef
Carin Persdotter, nämndsekreterare
Lotta Hofmann, nämndsekreterarstöd
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§ 63
Personärenden 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2017:2
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer § 1207 – 1243
____________
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§ 64
Information till Utskottet för omsorg med anledning av Inspektionen för vård
och omsorgs begäran om egengranskning
Dnr KS/2017:1374
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört under 2017 ett
tillsynsprojekt gällande myndighetsutövning inom socialtjänst i Västra Götaland och
Hallands län.
För IFO Vuxenenheten avser egengranskningen området missbruk som utförs i
huvudsak genom stöd- och behandlingsgruppen. Urvalet för egengranskningen har
varit de tio senaste avslutade utredningarna som inletts efter anmälan eller ansökan.
Urvalet har gjorts utifrån verksamhetssystemet Procapita.
Tillsammans med systemansvarig för Procapita Marita Olsson har verksamheten
kommit fram till två förbättringsområden utifrån egengranskningen.
•
•

Beslut om att avsluta utredningen saknas i flertalet av utredningarna.
Individuella planer, SIP, saknas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-08-07
____________
Utskottet för omsorg beslutar
att notera i protokollet att informationen har delgivits utskottet
____________
Beslutsexpediering
Ledningsgruppen FO
Enhetschef IFO Vuxenenheten
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§ 65
Ansökan gällande intraprenad för Fyrklöverns särskilda boende Orust
kommun
Dnr KS/2017:1350
Fyrklöverns särskilda boende med enhetschef Katarina Lenander ansöker hos
kommunstyrelsen att få starta intraprenad. Se bifogad ansökan (bil 1).
2013-10-24 inkom en motion angående att öppna upp för möjligheten att driva
verksamhet inom Orust kommun som intraprenad. Enligt beslut 2013:1 921 uppdrog
KS till KSAU att undersöka intresset bland personalen för att starta en intraprenad.
Under 2016 inkom intresseanmälan från en verksamhet (Fyrklöverns särskilda
boende) inom förvaltningsområde Omsorg att driva sin verksamhet på intraprenad.
Under hösten 2016 antogs ”Riktlinjer för intraprenad som driftsform i Orust
kommun”.
Syftet med intraprenad som driftsform är att den ska kunna stimulera till utveckling
av nya styrformer och nytänkande. Detta förväntas ge positiva effekter såsom ökat
inflytande och delaktighet för medarbetarna, ökad effektivitet samt högre kvalitet för
brukarna. Ur brukarperspektiv kan intraprenad i vissa fall även leda till ökad valfrihet.
Under hösten 2016 sade dåvarande enhetschef upp sin tjänst och arbetet med att
starta intraprenad stannade av. Nu har ny enhetschef rekryterats utifrån bl. a. intresse
för att starta intraprenadverksamhet.
Beslutsunderlag
Ansökan Fyrklöverns särskilda boende 2017-08-03
____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja ansökan att starta intraprenad på Fyrklöverns särskilda boende
att uppdra åt förvaltningsområdeschef Omsorg att upprätta avtal mellan Fyrklöverns
särskilda boende och förvaltningsområde Omsorg.
____________
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
Enhetschef
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§ 66
Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde
omsorg
Dnr KS/2017:3
Övergripande
Information om sommarsituation
Individ- och familjeomsorgen:
Vik. verksamhetschef redogör för sitt uppdrag att se över verksamhetens olika
enheter tillsammans med 1:e socialsekretaren. Med anledning av tillförda statliga
medel ger utskottet förvaltningsområdeschefen i uppdrag att genom ett
tjänsteutlåtande informera på nästkommande utskott om de tillförda pengarna som
ska stötta ensamkommandes boende. Utskottet vill också att
förvaltningsområdeschefen lägger förslag på hur Orust kommun ska agera med
anledning av det tillfälliga kommunbidraget. Se separat paragraf.
Vård och omsorg samt Hälso- och sjukvårdsenheten:
Över lag har sommarsituationen löst sig väl gällande vikariesituationen inom vård
och omsorg med hjälp av upprättat sommaravtal. Hälso- och sjukvårdsenheten har
haft tillräckligt med sjuksköterskor vilket har resulterat i en väl fungerande sommar
där bland annat projekt samverkande sjukvård har fungerat väl. Verksamheten
konstaterar att det har varit färre sommargäster än tidigare år.
Stöd och omsorg:
Biståndsenheten har under sommaren fungerat väl medan verkställigheten LSS har
fått utnyttja sommaravtalet för att klara av rekryteringen. Daglig verksamhet har
under två veckor varit stängt under sommaren.
Handlingsplan
Utskottet tar del av information kring kommande ärenden (kopplade till
Handlingsplan) som kommer presenteras för utskottet i höst.
Ekonomi
Budget
Delårsrapporten för omsorg kommer att presenteras i september.
Controller
Lena Relfsson har anställts som controller för Förvaltningsområde omsorg.
Individ- och familjeomsorgen
Presentation av nyanställda
Presentation av vikarierande verksamhetschef Magnus Hultin samt av 1:e
socialsekreterare Maria Guzman.
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Arbete med kvalitets- och ledningssystem
IFOs verksamheter kommer succesivt att arbetas in i Omsorgs kvalitets- och
ledningssystem.
Vård och omsorg inklusive Hälso- och sjukvårdsenheten
Intraprenad
Enhetschef och undersköterska från Fyrklövern presenterar ansökan för uppstart av
intraprenad på Fyrklövern. Ärendet kommer presenteras i kommunstyrelsen i höst
2017.
Tillsyn AMV
Arbetsmiljöverket kommer under hösten göra tillsyn på olika enheter inom vård och
omsorg.
Stöd och omsorg
Översyn
En översyn pågår inom verksamheten socialpsykiatri där man bland annat ser över
möjligheterna att kunna vårda brukare i Orust kommun istället för på
behandlingshem.
____________
Utskottet för omsorg beslutar att lägga informationen till handlingarna.
____________
Beslutsexpediering
Ledningsgruppen FO
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§ 67
Svar på inbjudan att lämna remissvar "SOU 2017:53 God och nära vård - en
gemensam färdplan och målbild
Dnr KS/2017:1170
Orust kommun har inbjudits att lämna synpunkter på delbetänkande SOU 2017:53.
Delbetänkandet berör till stora delar slutenvården samt primärvården. Då
förvaltningsområde Omsorg under kommande höst men även nästa år att gå in i ett
mycket stort omställningsarbete, väljer Omsorg att inte lämna remissvar.
Beslutsunderlag
Remiss
Regeringskansliets skrivelse med betänkande 2017-06-14
____________
Utskottet för Omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att avstå från att lämna remissvar på ”SOU 2017:53 God och nära vård – En
gemensam färdplan och målbild
att som sitt svar anse motionen vara besvarad.
____________
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen FO
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§ 68
Kursinbjudningar 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2017:4
Kurs:
Plats och tid:
Avgift:
Målgrupp:

Samsjuklighet - Varför gör vi inte det vi vet - möjligheter och hinder
Göteborg 2017-10-12
795 kronor exkl. moms
Politiker och tjänstemän

____________
Utskottet för omsorg beslutar
att anmäla Eva Skoglund till kursen.
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§ 69
Anmäls för kännedom: skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär 2017 Utskottet för
omsorg - Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2017:7
Dom
Förvaltningsrätten i Karlstad 2017-06-29 mål 1841-16 beträffande överklagat
Migrationsverkets beslut i saken statlig ersättning för asylsökande.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna.
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§ 70
Uppdrag gällande förslag om tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande
från regeringskansliet
Dnr KS/2017:1408
Regeringen och Vänsterpartiet föreslår att 195 miljoner kronor avsätts för
ensamkommande som fyller 18 år i höständringsbudgeten. Dessa medel fördelas
proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskrivna asylsökande
ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende
i respektive kommun per 30 juni 2017.
I förslaget föreslås Orust kommun tilldelas ca 350 257 kronor. Pengarna kommer att
betalas ut i december månad.
Med anledning av tillförda statliga medel ger utskottet förvaltningsområdeschefen
uppdraget att på nästkommande utskottsmöte informera hur pengarna kan användas,
hur stor målgruppen är och vilka konsekvenser det skulle innebära för Orust
kommun.
____________
Utskottet för omsorg beslutar
att ge förvaltningsområdeschefen uppdraget att på nästkommande utskottsmöte
2017-08-29 informera vad pengarna skulle innebära för Orust kommun.
____________
Beslutsexpediering
Ledningsgruppen FO
1:e socialsekreterare

