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§ 74
Personärenden 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2017:2
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer 1260-1279.
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§ 75
Verksamhetsuppföljning 2017 Utskottet för omsorg - Förvaltningsområde
omsorg
Dnr KS/2017:3
Övergripande
Intern utbildningsdag för utskottet
En intern utbildningsdag för utskottet inom e-tjänster och digitalisering ska hållas
under en eftermiddag i höst. Tanken är att politiken ska få mer kunskap och
information inom hur e-tjänster och digitalisering kan användas inom omsorgens
olika verksamheter. Lisbeth Tilly återkommer med mer information under hösten.
Avgiftshandläggaren inom administrationen har slutat och man har påbörjat
rekryteringsprocessen i att tillsätta tjänsten.
Vård och omsorg
Arbetsmiljöverket har under september månad varit på besök inom hemtjänsten och
på särskilda boenden. Återrapportering från arbetsmiljöverket kommer ske till
tjänstemän och politiker den 15 september. Tre nya enhetschefer har tillsats, två för
hemtjänsten och en för särskilt boende. Man har även gjort schemaändringar inom
verksamhetsområdet.
Stöd och omsorg
Studiebesök för utskottet
Utskottet kommer den 31 oktober göra studiebesök på två avdelningar inom daglig
verksamhet i Svanesund samt besöka café och servicegruppen i Henån. Ralja Angelis
återkommer med mer information vid nästkommande utskott.
Man kommer i oktober att påbörja en genomlysning av verksamhetsområdet för att
sedan gå in i heltidsprojektet. En översyn och utveckling av personprofilen avseende
2018 för enhetschefer inom stöd och omsorg och vård och omsorg har gjorts
tillsammans med vård och omsorg. Inom gruppbostäder LSS har en ny enhetschef
tillsats från 1 oktober då tidigare enhetschef har sagt upp sig. Man håller även på att
rekrytera en ny LSS- och socialpsykiatrihandläggare inom biståndsenheten.
Individ- och familjeomsorgen
Magnus Hultin informerar om att IFO från och med 1 oktober tar in en vikarierande
enhetschef på 60 % på familjeenheten. Förvaltningsområdet har även påbörjat
rekryteringsprocessen av verksamhetschef. En översyn kommer göras av de olika
funktionerna inom verksamheten samt framtagande av introduktionsprogram för
nyanställda.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
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§ 76
Kvartal 2 2017 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte
har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till
Inspektionen för vård och omsorg (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS)
Dnr KS/2017:13
Orust kommun skall, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § LSS (lagändring 2008) en gång
per kvartal som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut
som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.
Kommunstyrelsen skall lämna en statistikrapport med avidentifierade uppgifter till
Kommunfullmäktige.
Rapportering kvartal 2 2017 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Antal beslut

Beslut

ej verkställda

verkställt efter

inom 3 mån.

3 mån.

Individ- och familjeomsorgen

6

1

Vård och omsorg

5*

1

Stöd och omsorg (LSS)

2

0

* OBS 1 ansökan är återtagen
Kvartalsrapporten har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och
kommunens revisor 30 augusti 2017.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-13 § 196 att vid varje kvartalsredovisning få en
muntlig lägesrapport av förvaltningsområdeschefen om statistikrapporten för att få
kännedom om Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse med bilagor 2017-08-30
____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna statistikrapport kvartal 2 2017 för ej verkställda gynnande beslut och
tidigare rapporterade beslut som inte har verkställts under kvartal 1 2017 enligt SoL
och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg IVO
(16 kap. 6 f § SoL och 28 f-g LSS).
____________
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§ 77
Delårsrapport 2017 - Förvaltningsområde omsorg
Dnr KS/2017:8
Ingvar Olsson redovisar Förvaltningsområde omsorgs delårsrapport för augusti
2017. Prognosen visar på ett förväntat underskott om 12,9 miljoner kronor för
helåret. Den största förändringen kan ses inom individ- och familjeomsorgen som
försämrar sin prognos med 6 miljoner kronor. Därutöver försämras också utfallet
inom särskilda boenden med 1,1 miljoner kronor samt 1,1 miljoner kronor inom
hemtjänst.
____________
Utskottet för omsorg lägger informationen till handlingarna
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§ 78
Förändring/avveckling av verksamhet Daglig sysselsättning för personer med
psykiska funktionshinder
Dnr KS/2017:1077
Verksamheten Daglig sysselsättning för personer med psykiska
funktionsnedsättningar startade i samband med att kommunerna fick ett ökat ansvar
för psykiatrin genom psykiatrireformen.
Psykiatrireformen beslutades 1994 och genomfördes 1995. Den föregicks av
psykiatriutredning (SOU 1992:73) som visade att personer med psykisk ohälsa hade
mycket dålig samverkan med övriga samhället i jämförelser med andra svaga grupper.
På uppdrag av Kommunstyrelsen har en genomlysning av förvaltningsområdets
kostnader genomförts av ett extern konsultföretag. Orsaken till genomlysningen var
det stora underskottet som förvaltningsområdet gjorde 2016. Resultatet av
genomlysningen var att förvaltningsområdets kostnader i förhållande till andra
jämförbara kommuner är betydligt dyrare. Utifrån genomlysningen har förvaltningen
tagit fram en handlingsplan för att minska kostnaderna i förhållande till andra
kommuner. Handlingsplanen beslutades av Kommunstyrelsens 2017-06-21 dnr
KS/2017:1077. Daglig sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder är
en av de icke lagstadgade verksamheter som finns med i handlingsplanen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse 2017-08-28
____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att daglig sysselsättning kvarstår med oförminskad personalbudget
att förvaltningsområdet får i uppdrag att förändra innehållet i daglig sysselsättning till
mer ett strukturerat innehåll där målet bör vara att den enskilde ges möjlighet till
arbete eller arbetsliknande former alternativt studier.
____________
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§ 79
Förändring/avveckling av anhörigstöd
Dnr KS/2017:1077
Anhörigkonsulent har funnits inom förvaltningsområde omsorg sedan 2001.
Kostnad för anhörigkonsulent är för närvarande budgeterad till 0,615 mkr per år.
Anhörigkonsulentens uppdrag omfattar alla verksamheter inom Förvaltningsområde
Omsorg, Vård och Omsorg, Stöd och Omsorg samt Individ och familjeomsorg.
Anhörigkonsulenten är organiserad under verksamhetschef för Vård och Omsorg.
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/2017:1 077. Anhörigkonsulent är en av de
icke lagstadgade verksamheterna som finns med i handlingsplanen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse 2017-08-28
____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att behålla anhörigkonsulentens uppdrag i sin nuvarande form.
____________
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§ 80
Förändring/avveckling av dagverksamhet för personer med demenssjukdom
Dnr KS/2017:1077
Den svenska vården av personer med demenssjukdom har av tradition dominerats av
institutionsvård men under 1990-talet skedde stora förändringar av
äldrevårdsstrukturen. Det resulterade bland annat i en utbyggnad av dagverksamheter
och i slutet av 1990-talet var dagvård eller dagvård i kombination med
hemtjänstinsatser den vanligaste formen för demensvård.
Dagverksamhet för dementa har funnits på Orust sedan 1987 då den första
dagverksamheten startades i Henån. 1995 startade dagverksamheter i Ellös och
Svanesund. 2006 lades verksamheten i Svanesund ner. Dagverksamhet för dementa
är en biståndsbedömd insats.
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. Dagverksamheten för dementa är
en av de icke lagstadgade verksamheterna som finns med i handlingsplanen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse 2017-08-28
____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att dagverksamheten för dementa kvarstår i sin nuvarande form
att uppdra åt Förvaltningsområde omsorg att utveckla samverkan internt och externt
samt arbeta förebyggande för att tidigt identifiera de personer med demenssjukdom
av mild till måttlig karaktär. Detta för att kunna erbjuda dessa dagverksamhet och
därmed förlänga tiden till att behov av särskilt boende med inriktning mot demens
uppstår och för att utnyttja de resurser som finns idag på ett optimalt sätt.
____________

Orust kommun

Utskottet för omsorg
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§ 81
Förändring/avveckling av verksamhet på korttidsboendet
Dnr KS/2017:1077
Korttidsboende är en kommunal insats som ska tillgodose tillfälliga vård- och
omsorgsbehov hos äldre personer. Sedan Ädelreformen genomfördes 1992 har
korttidsboende varit en biståndsbedömd insats som äldre personer med behov av
vård och omsorg kan ansöka om hos socialtjänsten. I regeringens proposition inför
reformen (prop.1990/91:14 s.54) framhölls att kommunerna ska ges ansvaret för
såväl permanent boende som tillfälligt stöd i en särskild boendeform. Det tillfälliga
stödet, korttidsboende, skulle ha resurser för att ge växelvård, avlastning för
närstående och rehabilitering. Varken skyldigheterna eller ansvaret gällande
korttidsboende har förändrats sedan Ädelreformen.
Enligt kap. 5 § 6 i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, ska kommunerna planera sina
insatser för äldre. I planeringen ska kommunerna samverka med landstinget samt
andra samhällsorgan och andra organisationer. (Åtgärdsförslag för att utveckla
vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Primärvård och korttidsboende, vad
behöver förändras, socialstyrelsen 2015). Korttidsboendet enligt SoL har funnits på
Orust sedan 1990-talet. Insatser på korttidsboendet har under hela tiden präglats av
hög kvalitet och effektivitet.
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. Korttidsboende enligt SoL är en
av de icke lagstadgade verksamheterna som finns med i handlingsplanen.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse 2017-08-28
____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att behålla korttidsboendet enligt socialtjänstlagen i sin nuvarande form och
kontinuerligt utvärdera behov av korttidsvistelse.
____________

Orust kommun
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§ 82
Avveckling av Ågårdens demensboende
Dnr KS/2017:1077
I samband med att fastigheten Ågården (demensboende) var till salu 2010 fick
Sociala omsorgsförvaltningen en förfrågan från Kommunstyrelseförvaltningens
tekniska enhet om förvaltningen hade ett fortsatt intresse av att bedriva verksamhet i
Ågårdens fastighet.
Då fastighetens planlösning inte var optimal för ett särskilt boende och heller inte
uppfyllde kraven på en fullvärdig boendestandard gav Sociala omsorgsnämnden i
uppdrag till Kommunstyrelsen att uppdra till tekniska enheten att utreda möjligheten
till att samlokalisera 16 lägenheterna i anslutning till Kaprifolgården (SON § 55 Dnr
2010.88 709).
Då detta uppdrag inte fullföljdes uppstod en betydande brist på särskilda
boendeplatser. För att klara denna brist på särskilda boendeplatser fick
Förvaltningsområde omsorg ett tillskott i budget för år 2014 för återigen ha 16
demensboendeplatser på Ågården. Denna lösning var temporär då fastigheten inte är
optimal för ett särskilt boende.
På uppdrag av Kommunstyrelsen har en genomlysning av förvaltningsområdets
kostnader genomförts av ett extern konsultföretaget. Orsaken till genomlysningen
var det stora underskottet som förvaltningsområdet gjorde 2016. Resultatet av
genomlysning var att förvaltningsområdets kostnader i förhållande till andra
jämförbara kommuner är betydligt dyrare. Utifrån genomlysningen har förvaltningen
tagit fram en handlingsplan för att minska kostnaderna i förhållande till andra
kommuner. Handlingsplanen beslutades av Kommunstyrelsens 2017-06-21 dnr
KS/2017:1077.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse 2017-08-28
____________
Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att avveckla Ågårdens demensboende med 16 lägenheter
att samtliga personella resurser flyttas till det nya äldreboendet Gullvivan.
____________

