Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för omsorg
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Plats och tid

Årholmen, 2021-11-09, klockan 10:00 – 12:00

Beslutande

Britt-Marie Andrén Karlsson (S)
Hilden Talje (M)
Susanne Gustafsson (L)
Maria Sörkvist (C)
Martin Reteike (MP) tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Se sidan 2

Utses att justera

Britt-Marie Andrén Karlsson (S) och Maria Sörkvist (C)

Justeringens
plats och tid

Digital signering, 2021-11-15

Sekreterare

……………………………………………….
Helena Arvedahl

Ordförande

……………………………………………….
Britt-Marie Andrén Karlsson

Justerare

……………………………………………….
Maria Sörkvist
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Utskottet för omsorg

Sammanträdesdatum

2021-11-09

Datum för anslags
uppsättande

2021-11-15

Förvaringsplats för
protokollet
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Paragraf 78-86

Datum för anslags 2021-12-07
nedtagande

Sektor Omsorg, Kommunhuset

………………………………………………
Helena Arvedahl
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Övriga deltagare:
Lena Relfsson, verksamhetscontroller § 78-79
Carina Johansson, MAS § 80
Lena Gardtman, Sektorschef
Lisa Abrahamsson, sekreterare
Helena Arvedahl, sekreterare
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§ 78
KS/2021:40
Prognos oktober
Utskottet för omsorgs beslut
Lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Sektorn redovisar en nollprognos för 2021 i oktober månad.
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§ 79

KS/2020:1525

Uppdragsdokument 2022 med plan för 2023-2024
Utskottet för omsorgs beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
1. Godkänna uppdragsdokument 2022-2024 och detaljbudget 2022 för sektor omsorg.
2. Äska hos kommunstyrelsen att de medel för fast omsorgskontakt (c:a 500 tkr) som kommer till
kommunen i det generella statsbidraget för att finansiera fast omsorgskontakt, tillfaller sektor
omsorg.
3. Godkänna lokalförsörjningsplan 2022-2026 med utblick mot 2030 för sektor omsorg, med tillägg
gällande behov av övergångsboende för hemlösa.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta om ett
uppdragsdokument med detaljbudget för kommande år senast i november. I dokumentet anges
bland annat hur sektorn och dess verksamheter ska arbeta för att nå kommunfullmäktiges mål och
uppdrag samt hur de ekonomiska resurserna fördelas och prioriteras mellan sektorns verksamheter.
Förslag till beslut på sammanträdet
Britt-Marie Andrén Karlsson (S) föreslår utskottet för omsorg besluta att:
1. Godkänna uppdragsdokument 2022-2024 och detaljbudget 2022 för sektor omsorg.
2. Äska hos kommunstyrelsen att de medel för fast omsorgskontakt (c:a 500 tkr) som kommer till
kommunen i det generella statsbidraget för att finansiera fast omsorgskontakt, tillfaller sektor
omsorg.
3. Godkänna lokalförsörjningsplan 2022-2026 med utblick mot 2030 för sektor omsorg, med tillägg
gällande behov av övergångsboende för hemlösa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02
Uppdragsdokument 20222024 och detaljbudget 2022 för sektor omsorg.
Lokalförsörjningsplan 2022-2026 med utblick mot 2030 för sektor omsorg.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektor omsorg
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§ 80

KS/2021:21

Sektorsinformation
Utskottet för omsorgs beslut
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
MAS informerar om Covid-19 och vaccination.
Sektorschefen informerar om omorganisation inom Stöd och Omsorg och Individ och
Familjeomsorg.
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§ 81

KS/2020:1478

Hemmaplanslösningar Sektor Omsorg
Utskottet för omsorgs beslut
Lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Sektorschef informerar att projektledare börjar 1/12 2021.
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§ 82

KS/2021:1323

Uppstart av verksamhet Mini-Maria, Fyrbodal
Utskottet för omsorgs beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
1. Ställa sig bakom Vårdsamverkan Fyrbodals tilläggsutredning daterad 2021-06-01 med förslag om
organisations- och finansieringsmodell med kostnad enligt framtagen fördelningsnyckel för
verksamheten Mini-Maria
Sammanfattning av ärendet
I november 2018 gav styrgruppen för Vårdsamverkan ett uppdrag till kansliet att bilda en
arbetsgrupp med uppgiften att ta fram ett förslag på en integrerad verksamhet i Fyrbodalför unga
med missbruksproblem och psykisk ohälsa. I juni 2019 ställde sig styrgruppen bakom det förslag
som arbetsgruppen tagit fram kring ett Mini-Maria Fyrbodal.
Sedan dess har frågan processats både inom kommunerna och regionen. En majoritet av parterna är
positiva till förslaget, men vissa kvarvarande frågor bedöms finnas kvar för att man ska kunna gå till
beslut. I februari 2021 fick kansliet ett tilläggsuppdrag att se över de kvarvarande frågeställningarna
som framkommit. Redovisningen av tilläggsuppdraget presenterades i juni 2021 och beskriver delvis
hur den integrerade mottagningen skulle kunna bedrivas, med huvud- och närmottagningar, samt ett
finansieringsförslag enligt bilaga ”Vårdsamverkan Fyrbodals tilläggsutredning”.
Under september har det pågått dialoger med kommunerna i Fyrbodal, VGR och HSN och utifrån
dialogen presenterades en samverkan- och organisationsmodell för MiniMaria-mottagningar för
socialnämndsordförande- och socialchefsnätverket den 2021-09-17. Utifrån mötet har
socialchefsnätverket lämnat ett skriftligt svar till HSN med förslag till den presenterade ekonomiska
fördelningen som redovisas i Vårdsamverkan fyrbodals tilläggsutredning daterad 2021-06-01 föreslås
tillämpas och att deadline för svar från kommunerna flyttas fram till 15 december för behandling i
respektive nämnd.
Utredning
Förslaget av organisering av MiniMaria Fyrbodal som arbetsgruppen arbetat fram innebär en
huvudmottagning i Vänersborg och fyra när-mottagningar placerade runt om i Fyrbodal.
Utgångspunkten för lokalisering av mottagningarna är att de ska vara placerade så att ingen ska
behöva passera mer än en kommungräns för att nå en mottagning. Huvudmottagningen i
Vänersborg ska utgöra utgångspunkt för personalens arbete och när-mottagningarna ska bemannas
på regelbundna tider. Kontakt med läkare och psykolog sker på huvudmottagningen och övrig vård
erbjuds både på huvudmottagning och när-mottagning.
Bedömning
Konceptet med MiniMaria är etablerad sedan tidigare runt om i Sverige och forskningen visar på
mycket goda behandlingsresultat. Den stora styrkan med en integrerad verksamhet som MiniMaria
ligger i samverkan mellan huvudmännen. Genom att slå samman resurserna i en och samma
verksamhet kan man få ett bättre och mer effektivt resursanvändande som genererar mer än
parterna har möjlighet att åstadkomma på egen hand.
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MiniMaria minskar risken för dubbelarbete och verksamheten ger också samordningsvinster i form
av direktkommunikation mellan huvudmännen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-01
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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§ 83

KS/2020:1252

Uppföljning av internkontrollplan 2021 Sektor Omsorg
Utskottet för omsorgs beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna redovisad återrapportering av utförda granskningar enligt 2021 års internkontrollplan.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna förvaltningen
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I
detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade
behov. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar för den
interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs ta
initiativ till sådana.

Varje nämnd har en skyldighet att:
Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.
Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till
årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom
nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.
Sektor omsorgs internkontrollplan för 2021 innehåller sex stycken kontrollobjekt.

Genomförda granskningar:
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Kontroll av:

Beskrivning av genomförd internkontroll:

Sektor omsorg
Rökfri arbetstid

Kontroll om enhetschefer informerat och följt upp riktlinjen, samt haft medvetandegörandes
samtal om medarbetare inte följt riktlinjen,
Resultat: Riktlinjen har gåtts igenom på APT. I det fall det funnits anledning, har samtal med
medarbetare genomförts.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas.

Sektor omsorg
Rutin för upprepad
korttidsfrånvaro

Kontroll om rutinen följs av enhetschefer, att de begär in läkarintyg vid upprepad
korttidsfrånvaro samt anlitar företagshälsovård vid 6 tillfällen.
Resultat: God följsamhet i rutinen trots pandemin. Vissa anpassningar har behövts göra utifrån
pandemins restriktioner. Detta har i så fall skett i samråd med HR-enheten.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Kontrollpunkten tas med som förslag till 2021 års
internkontroll.

Sektor omsorg
Genomförandeplaner

Kontroll av genomförandeplaner, enhetschef granskar att genomförandeplaner är aktuella samt
att det är tydligt hur brukaren varit delaktig.

Sektor omsorg
Loggning i
verksamhetssystem
Sektor omsorg
Yttranden och
utredningar,
Familjerätten
Sektor omsorg
Utredningstid
familjeenheten

Resultat: Enhetschefer rapporterar att genomförandeplanerna hålls aktuella och att det framgår
att brukaren varit delaktig.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas.
Kontroll av loggar i verksamhetssystem.
Resultat: Loggning har visat att det förekommit att medarbetare tagit del av information om
enskild utan anledning.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Loggning genomförs regelbundet kommande år.
Kontroll att yttranden respektive utredningar om vårdnad/boende/umgänge innehåller de
uppgifter som tillsynsmyndigheten /MFoF) anger.
Resultat: Ingen redovisning har inkommit.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Redovisning begärs in vid senare tillfälle.
Kontroll att utredning avslutas inom fyra månader.
Resultat: Utredningar har avslutats i tid, ingen avvikelse inkommit.
Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas: Inga åtgärder vidtas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-01
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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§ 84

KS/2021:41

Internkontroll 2022
Utskottet för omsorgs beslut
Utskottet för omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna följande kontrollobjekt för Sektor Omsorg.
Avvikelserapportering
Rutin för upprepad korttidsfrånvaro
Kontroll så schema följer ATL och riktlinjer
Rutin för loggningar i verksamhetssystemet
Felaktiga utbetalningar
Journalgranskningar Individ- och familjeomsorg
Sammanfattning av ärendet
Utskottet för omsorg har genom COSO-modellen tagit fram kontrollobjekt och genomfört en
sannolikhets och konsekvensanalys.
Riktlinjer för intern kontroll beslutades av kommunstyrelsen 2014-09-25 § 248 utifrån kommunens
fastställda ekonomistyrningsprinciper. I de ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun som
beslutades av kommunfullmäktige 2013-1212 § 197 anges följande om intern kontroll:
”Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens styrsystem”. I begreppet intern kontroll
innefattas hela organisationen och alla de rutiner och olika
samverkande aktiviteter som bland annat syftar till att:
- Öka effektiviteten inom alla nivåer i organisationen
- Säkerställa att lagar, riktlinjer mm efterlevs
- Trygga tillgångar och förhindra att kommunen drabbas av extra kostnader på grund
oavsiktliga eller avsiktliga fel
- Säkerställa en riktig eller fullständig ekonomisk redovisning
- Säkerställa att resurser disponeras i enlighet med kommunfullmäktiges intentioner.
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§ 85

KS/2020:1479

Samverkan skola/omsorg
Utskottet för omsorgs beslut
Lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Sektorschef informerar om uppdraget.
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§ 86

KS/2021:20

Ordförande informerar
Utskottet för omsorgs beslut
Lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Ordförande informerar om verksamhetsbesök och övriga aktuella händelser.
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