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KPR § 16
Föregående mötes protokoll
Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet lades till handlingarna.

KPR § 17
Omsorgsnämnden budget 2017
Christina Christiansson redovisar omsorgsnämndens budget 2017, bilaga 1.
Nämnden hade äskat drygt 30 miljoner, men erhöll endast 16,8 miljoner. Budgeten
beslutas i Kommunstyrelsen den 14 december.

KPR § 18
Avgifter inom vård och omsorg
Johan Merking, samordnande avgiftshandläggare, berättar om de avgiftshöjningar
som är föreslagna att träda ikraft 2017. Trollhättans Stad tar ut avgift för vård och
omsorg enligt bestämmelserna i Socialtjänstlagen kap 8. Storleken på minimibelopp
samt den högsta avgiften som kan tas ut är beslutade av regeringen. De styrs av
prisbasbeloppet och räknas om varje år. Maxavgiften för hemtjänst och boendestöd
höjdes 2016 från 1700 kr till 1990 kr. Nu föreslås ytterligare höjning till 2013 kr från
2017. Avgiften är inkomstprövad.
Mat i boende (helpension) är föreslaget att höjas från 3060 kr per månad till 3090 kr
per månad. Lunch på serviceboende höjs med 1kr till 49 kr per portion från 2017.
Avgiften för hemsjukvård föreslås ökas från 250 kr till 300 kr per månad, men ingår i
maxbeloppet om man har hemtjänst.
Hittills har endast debitering för ett trygghetslarm skett, även om båda makarna har
varsitt larm. Framöver föreslås att man betalar för två trygghetslarm om båda
makarna ansöker om varsitt larm.
Efter och under föredragningen ställs ett antal frågor som Johan Merking svarar på.
Britta Karlsson undrar om man måste ha fast telefon för att kunna ha trygghetslarm?
- Nej, sedan våren 2016 behöver man inte ha fast telefon för att kunna ha
trygghetslarm och det fungerar bra.
Ingrid Almén frågar om man får beställa mat från andra ställen för omväxlingens
skull?
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Det har lagts en motion gällande att låta hemtjänstpersonal ombesörja
hemleverans av mat från stans krögare. Fullmäktige beslutade avslå motionen
den 7 november i år. Vissa restauranger erbjuder hemkörning och det är fritt
för var och en att beställa detta, men inte att låta hemtjänsten ombesörja
detta.

Då man flyttar in på boende tas hänsyn till om man har dubbla boendekostnader och
man får avgiften reglerad nedåt.
Hur går det till om man äger en fastighet då man flyttar till boende, undrar Stig
Swenson?
- Man kan få avgiftsreducering under max tre månader. Uppstår reavinst vid
försäljning av fastigheten leder det till en högre avgift.
Birgitta Karlsson undrar hur mycket förmögenhet får man ha?
- Hur hög som helst. Förmögenhet påverkar inte avgiften.
Man kan läsa mer i broschyren om Omsorgsförvaltningens avgifter:
http://www.trollhattan.se/globalassets/dokument/omsorg-ochhjalp/omsorg/avgifter/broschyr-avgifter.pdf
Avgifterna som följer prisbasbeloppet följer lagen. Beslut gällande de andra
avgifterna tas i Kommunfullmäktige den 14 december.
KPR § 19
Kompetensförsörjning OF
Omsorgsförvaltningen är en personalintensiv förvaltning som står inför en stor
utmaning: antalet äldre ökar samtidigt som antalet yrkesverksamma blir färre,
berättar Lena Johansson. Samma utmaning i alla led: undersköterskor,
sjuksköterskor samt rehabiliteringspersonal.
Omsorgsförvaltningen har en mängd duktiga timanställda som inte har rätt utbildning.
I syfte att ge dessa möjlighet till utbildning har Arbetsförmedlingen, i samverkan med
omsorgsförvaltningen och personalkontoret, genomfört ett antal
omvårdnadsutbildningar. Efter genomförd utbildning har personerna erhållit fast
anställning i förvaltningen.
För närvarande pågår ytterligare en insats i syfte att ge timanställda adekvat
utbildning. Denna gång samverkar omsorgsförvaltningen och personalkontoret med
Kunskapsförbundet Väst, 40 personer går utbildning som utmynnar i att de blir
undersköterskor. Dessa personer studerar på 50 % och har 50 % anställning inom
omsorgsförvaltningen. Utbildningen tar drygt ett år. Kommunstyrelsen har ställt medel
till förfogande för att kunna genomföra denna insats.
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Trollhättans Stad var tillsammans med Vänersborgs kommun först ut i landet med ett
Trainee-projekt som erbjöd arbetslösa ungdomar i åldern 20–25 år att studera till
undersköterska på halvtid – parallellt med arbete inom Omsorgen på halvtid.
Projektet visade sig vara mycket lyckat eftersom de flesta ungdomar som fullföljde
utbildningen i Trollhättan fick anställning efter utbildningen.
Lena Johansson svarar på ställda frågor:
Ingrid Almén undrar om de som studerar går ner i lön?
- De får lön för halvtidstjänst och kan ansöka om studiemedel.
Vad händer om undersköterskorna vill flytta till annan kommun efter utbildningen,
frågar Barbro Åkerblad?
- Utbildningen är godkänd som ett omvårdnadsprogram. De plockar poäng även
under arbetstiden. Man är fri att flytta på sig, även om vi självklart vill ha dem
kvar.
Lars-Ove Blomryd vill veta hur lång tid det tar att bli habiliteringsassistent och om
man får lön efter prestation?
- Den utbildning som AF erbjöd var inriktad bl a mot jobb med funktionsnedsatta. Ja, det finns individuell lönesättning

-

Hur mycket höjs lönen efter avslutad utbildning, efterfrågar Birgitta Karlsson?
Efter avslutad utbildning får de undersköterskelön. Dessförinnan var de timanställda och lönesatta utefter avsaknad av utbildning.

Barbro Åkerblad vill veta om man har möjlighet att fortsätta läsa vidare till
sjuksköterska?
- Ja, man kan fortsätta då denna utbildning räknas som förberedande och ger
grund för att läsa vidare.
Lars-Ove Blomryd beundrar dem som arbetar med förståndshandikappade. Ett ibland
både fysiskt och psykiskt tungt arbete.
- Ja, och jobbet ger något tillbaka. Jag har varit på väldigt många arbetsplatsträffar, ser att personalen trivs hos oss och tycker deras arbete är meningsfullt.
De vill göra skillnad i tillvaron!
Det finns vårdnadstagare som inte pratar svenska, påpekar Stig Svenson.
- Vi har personal som talar andra språk. Målet är att den som är kontaktman talar brukarens språk.
Birgitta Karlsson undrar över situationen då sjuksköterskorna delegerar till
undersköterskorna. Får de högre lön då?
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Sjuksköterskorna har ansvaret och delegerar vissa uppgifter till undersköterskorna. Det ingår i undersköterskornas tjänst och de får ingen extra lön för det.

KPR § 20
Mötestider 2017
Nya mötestider för 2017, onsdagar kl 15.00–17.00, kaffe i Stadskällaren kl 14.30:
15/3 Sjuntorpsrummet, 10/5 Åsaka-Velandarummet, 13/9 Åsaka-Velandarummet,
6/12 Frendbergsrummet, plan 4. Utbildningsdag 1/11 Hansson- Holmsrummet, plan
5.

KPR § 21
Kunskapsförbundet Väst
Kunskapsförbundet Väst tog över verksamheten från Trollhättan och Vänersborg
gällande gymnasie- och vuxenskola. Sedan starten 2013 är Johan Olofson
förbundsdirektör.
Prognoser visade en nedåtgående trend i elevunderlaget, med en minskning från ca
4000 elever till ca 2500 elever 2012-2014. Det blev svårare att bedriva
kostnadseffektiv utbildning och ett samarbete mellan kommunerna diskuterades.
Man hade svårt att hitta former för samarbete men till slut startades ett kommunalt
förbund. Maj-juni 2012 fattades beslut i Kommunalfullmäktige (KF). En kompromiss
ledde till att ordförande alltid ska komma från Trollhättan och huvudkontoret ligga i
Vänersborg. Förbundet styrs av en styrelse, benämns ”Direktion” och är tillsatta av
KF med 7 st ordinarie ledamöter från vardera kommunen samt lika många ersättare.
Visionen är: ”en drömfabrik där alla växer och har framtidslust".
Presidierna i kommunerna träffas 5-6 gånger per år för avrapportering och är
självstyrande.
5 400 elever är idag fördelade på vuxenutbildning(2500st) och
gymnasieskola(2900st). 600 st anställda varav 400 st är lärare. Inom
vuxenutbildningen är det 1500 nyanlända som lär sig svenska. Cirka 70 % av det
totala elevunderlaget väljer kommunala gymnasieskolor. För att öka effektiviteten och
istället kunna lägga resurser på ökad personaltäthet har man valt att inte ha samma
utbildning i både Trollhättan och Vänersborg, utan flyttar utbildningar till en av orterna
och försöker minska lokalytor. Nu är budgeten snart i balans för första gången sedan
start, eleverna har lite högre resultat och attraktiviteten på utbildningarna har höjts.
Johan Olofson svarar på de frågor som ställs:
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Stig Swenson frågar vad som händer med de lämnade lokalerna?
- En del lokaler ägs av externa ägare och belastar inte den kommunala
ekonomin. I de fall det är kommunal verksamhet har inriktningen på
verksamheten i lokalen ändrats.
Svenska skolan får inte bra betyg enligt PISA, kommenterar Lars-Ove Blomryd.
- Ibland får PISA för stort utrymme. Är ledsamt att det är så mycket negativt
publicitet kring skolan i Sverige. Jag har jobbat i skolan i 20 år och det sker
mycket gott arbete också.
Birgitta Karlsson undrar hur Johan ser på vad som skiljer ungdomar idag och förr?
- Det är en kombination av två saker: i början av 90-talet hade eleverna en hög
vilja att kämpa med studierna. Sen gick vi in i en period där eleverna blev mer
luststyrda i sina gymnasieval, i kombination med att skolan inte ställde
tillräckliga krav. Idag har eleverna generellt blivit mer intresserade av att
prestera bra och det råder ett ökat intresse för att läsa vidare och skaffa sig en
utbildning. Det är också mer ordning i skolan. Men det måste vara balans: får
inte kväva kreativiteten och sätta för mycket press på ungdomarna.
Lars-Ove Blomryd lyfter debatten om att lärarna inte får uppmana eleverna att lägga
undan mobilerna. Utbildningsministern Gustav Fridolin sa att det är rektorn som
bestämmer och det tycker jag är bra!
- En kombination av att vi måste ha tydliga regler och lärare med pondus som
har förmågan och som kan få en klass att lyssna. Vi försöker stötta alla våra
lärare.
Sven-Åke Möll tackar för insatserna under året som gått och önska alla en God Jul
och ett Gott Nytt År.
____
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Budget 2017

Bilaga 1

Driftssammandrag netto

Tkr

Bokslut

Bokslut

Budget

Budget

Ram

Ram

Verksamhetsområde
Vård och omsorg

2014
566 605

2015
601 220

2016
631 608

2017
644 694

2018
655 332

2019
666 095

Omsorg för funktionsnedsatta

272 214

226 244

235 884

253 999

265 464

272 214

Social psykiatri

54 015

51 692

54 099

55 404

55 404

55 404

Lednings och stödverksamhet

12 526

15 062

15 540

21 687

21 687

21 687

859 390

903 858

955 246

987 249

1 004 637

1 015 400

Summa

ON budget med verksamhetsplan 2017
Erhållen ram

2017

2018

2019

16 810

34 198

44 961

Gemensamt/ofördelat
Till nämndens förfogande
K kost
Kap
k t Verks
V k system
t
Fler chefer

5 800
4 000
600
1 200

5 800
4 000
600
1 200

5 800
4 000
600
1 200

Vård och omsorg
Höjt tak, högkostn skydd
Korr målgrupp 14‐15
Nya målgrupp
Målgruppsreservation
Konvert somatik ti demes

3 310
‐500
4 687
2 523
‐4 600
1 200

13 948
‐500
9 318
8 530
‐4 600
1 200

24 711
‐500
10 539
18 072
‐4 600
1 200

7 200
1 500
250
1 000
3 500
950

13 950
3 000
500
2 500
7 000
950

13 950
3 000
500
2 500
7 000
950

500
500

500
500

500
500

Totalt hela nämnden

Oms om ffunktionsnedsatta
O
kti
d tt
Ökad målgrupp pers ass LSS
Ökat antal kontaktpersoner
Förändrat behov dagligv
Nytt LSS bo 8 pl
Höjd Hab ers
Psykiati
Sysselsättning

1
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Majoritetens förslag till omdisponeringar 2017
Omfördelas från
Till nämndens förfogande
Kap kost Verks system
Fler chefer
Konvert somatik ti demes
Målgruppsuppräkning
Förändrat behov dagligv
Totalt belopp för omfördelning
Omfördelas till
Gemensamt
Planerings‐ &
återrapporteringssystem
Välfärdsteknik
Schemacontroller
Vård o Omsorg
Nattpatrullen
Biståndshandläggare
OFF
Ökad bemanning boenden
Social Psykiatri
Ökad bemanning boenden
Totalt omfördelat

4 000
600
600
1 200
1 500
1 000
8 900

5 300
2 800
1 500
1 000
2 000
1 500
500
1 000
1 000
600
600
8 900

Majoritetens förslag till fördelning av utökad budgetram 2017
Ramökning

16 810

Gemensamt

5 300

Planerings o återrapporteringssystem
hemtjänst boendestöd
Schemacontroller
Välfärdsteknink, projekt

2 800
1 000
1 500

Vård och omsorg
Höjt tak, högkostn skydd
Nya målgrupp
Nattpatrullen
Ny chef
Biståndshandläggare

3 210
‐500
1 110
1 500
600
500

Oms om funktionsnedsatta
Ök d målgrupp
Ökad
ål
pers ass LSS
Ökat antal kontaktpersoner
Nytt LSS bo 8 pl
Höjd Hab ers
Ökat personaltäthet grb

7 200
1 500
250
3 500
950
1 000

Psykiati
Sysselsättning
Ökat personaltäthet grb

1 100
500
600

2

