Omsorgsförvaltningen

Datum

Vår referens

Protokoll från KPR:s sammanträde
Tid:

Torsdagen den 14 maj 2009, klockan 09:00 – 12:00

Plats:

Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede

Närvarande:

Sonja Klemensson, Grebbestads PRO
Sverre Palm, Tanums PRO
Willy Hansson, Hamburgsunds PRO
Eric Holmgren, Hamburgsunds PRO
Elisabeth Bergquist, SPF Tanumskusten
Yngve Hugosson, SPF Tanumskusten
Gudrun Tobiasson, SPF Tanumsbygden
Elof Börjesson, SPF Tanumsbygden
Anna Hansson, Kville SPF
Ulla-Britt Nielsen, Kville SPF
Eva Forsbäck, SPRF Tanum
Britt Berggren, SPRF Tanum
Sonja Bräck, SPF Tanumskusten

Övr. medverkande:

Roger Wallentin, ordförande KPR
Bengt Widengård, vice ordförande KPR
Clas-Åke Sörqvist, kommunstyrelsen
Maj Lätto Karlsson, avdelningschef äldreomsorgen
Michael Svensson, sekreterare
Lena Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Anders Fischer, projektledare LOV
Karin Davidsson, utredare

Utses att justera:

Yngve Hugosson

Underskrifter:
Sekreterare:................................................................................................
Michael Svensson
Ordförande:................................................................................................
Roger Wallentin
Justeringsman:..............................................................................................
Yngve Hugosson
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§ 14
Sammanträdets öppnande
Ordföranden Roger Wallentin förklarade sammanträdet öppnat och hälsade samtliga välkomna.
§ 15
Justerare
Till justerare valdes Yngve Hugosson.
§ 16
Föregående möte
Genomgång av föregående protokoll av Roger Wallentin.
§ 17
Information från kommunstyrelsen
Clas-Åke Sörqvist informerar.
Tanums kommun står på en stabil grund, nämnderna var i balans 2008. Skatteintäkterna har sjunkit
med 14 mkr sedan budgeten gjordes. 3 juni läggs en kompletteringsbudget i kommunstyrelsen,
förslaget är 8,2 mkr i spar.
Invånarantalet 2008-12-31 var 12.271. Första kvartalet 2009 minskat med 13 personer till 12.258.
För varje person kommunen ökar med, blir det intäkter på ca 40.000:-.
Investering i nytt avloppsreningsverk, etapp 1, 105 mkr. Ligger kvar belastar i huvudsak 2010.
Arbetslöshetssiffror jämfört med i fjol vid denna tid, dubblerade ca 4,3%.
Ungdomsarbetslösheten hög i samtliga kommuner, Tanum drygt 7%. BUN/AME arbetar speciellt
med denna fråga.
Under året har inga nya varsel hos företagen i kommunen gjorts. 400 ny arbeten vid Nordby
köpcenter man arbetar med frågan om kommunikation.
Arbetet med vindkraftplanen har passerat mitten av den process som måste genomföras. Antas under
hösten 2009. Ett tufft arbete, väldigt många skriftliga synpunkter. Totalt sett är det 39 vindkraftverk
som finns idag, när planen är antagen kan man bygga totalt 100 vindkraftverk.
Sålt fastigheterna på Hamburgön med ett bra plusresultat, ca 500.000 tkr.
Projekt strandstädning norrkommunerna samarbetar kring ett naturvårdsprojekt, projektledare är
Elsie Hellström, förhoppningsvis går ansökan igenom och då får kommunerna 2,5 mkr i tre år.
Båda vårdcentralerna finns med på listen om att fortsätta, det finns fyra privata intressenter.
Brisen är ute till försäljning, utgångsbud 5 mkr. Vad det gäller Håkebacken och kyrkskolan ägs
frågan av tekniska nämnden.
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Vrångsholmen är idag köpt av ett konsortium som driver campingar.
Det finns idag 200 byggfärdiga tomter i södra delen av kommunen.
§ 18
Information från omsorgsnämnden
Lena Olsson informerar.
Projektet ”Samverkande omhändertagande under jourtid inom Strömstads och Tanums kommuner”.
Var kan man samverka, på vilka plan kan man samverka. Just nu går man igenom vad de olika
verksamheterna gör för att hitta de bästa samverkansformerna. Projektet skall vara klart till årets slut.
Rapporteringsskyldighet enligt SoL 16 kap. Sju ej verkställda beslut varav sex personer ej fått något
skäligt erbjudande. Som skäligt anses att ha fått ett erbjudande inom tre månader, detta rapporteras
även till kommunfullmäktige samt revisorer. Vi har under 2009 redan haft 91 betalningsansvarsdygn,
under 2008 var det totalt 62 dygn.
Omsorgsförvaltningen i Tanums kommun har av Isabel Drakenmark mottagit en höj- och sänkbar
säng som gåva.
Avdelning två i Strömstad stänger förmodligen redan till sommaren.
Maj Lätto Karlsson informerar
Redogörelse om utredning av matdistribution skall vara med på omsorgsnämndens sammanträde i
juni. KPR anser att vi inte i fortsättningen skall köpa tjänster via Elite Hotell.
Projekt ihop med Strömstads kommun och regionen om en dietist som heter Gun-Britt Fhager, hon
har utbildat all personal avseende kost. Projektet kommer att pågå till mars månad 2010. Under
hösten skall vi utbilda kostombud inom de olika områdena, sjuksköterskorna skall också få en
speciell utbildning av dietisten. Ett projekt pågår på Norrgården där alla brukare kartläggs avseende
nutritionen.
Byte av larmcentral från Tunstall till larmcentralen i Malmö, besparing med ca 80.000:-/år.
Ombyggnad Fjällbackaservice etapp ett är nästan färdig övre planet, etapp två pågår mellanplanet.
Omsorgsnämnden beslutade i januari att använda det tomma planet till sju nya platser till äldreomsorgen. Omsorgsnämnden har äskat medel i kompletteringsbudgeten för att kunna starta detta på
Fjällbackaservice i höst.
Äldreomsorgen startade en städenhet 1 februari 2008. Det är två styck undersköterskor som arbetar
med detta fem dagar/vecka. En uppföljning har skett som visar goda resultat vilket medför att
städenheten har förlängts t o m februari 2010. Städenheten utgår numera från Hedegården för att
minska resorna.
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§ 19
Ekonomi
Ekonom Linda Lagerblad redovisar kommunbidrag 2009. Fördelning budget 2009 för omsorgsnämnden samt omsorgsnämndens delårsbokslut 1 2009. Prognosen för 2009 visar i dagsläget på ett
underskott med - 1,8 mkr, bilagor.

§ 20
Information om LOV, Anders Fisher, Karin Davidsson.
Ander Fisher projektledare i norra Bohuslän och Karin Davidsson, utredare presenterar LOV = Lag
om valfrihetssystem.
LOV att välja = Valfrihetssystem för:
- Äldre och handikappomsorg
- LSS
- Övrig socialtjänst
- Hälso- och sjukvård
Samverkansprojekt mellan Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. Projektet pågår under tiden 1
april 2009 – 30 juni 2010.
Under 2009 - beslut krävs i varje kommun om lagen skall tillämpas.
Under 2010 - genomföra LOV i kommunerna om positiva beslut fattas.
En mycket bra webbsida för att söka information om LOV: www.valfrihetswebben.se.
§ 21
Övriga frågor
Information om seniormässa som planeras till den 6 oktober. Diskussion pågår om vilken lokal
mässan skall hållas i. Syftet med mässan är att informera om vad som finns att erbjuda för äldre och
funktionshindrade i kommunen.
Bengt Widengård lämnar information från äldregruppen som tillhör folkhälsorådet.
§ 22
Nästa sammanträde med KPR är torsdag 3/9, klockan 13:00-16:00, lista på ärenden skall vara
inlämnad till omsorgskontoret 17/8.
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KOMMUNBIDRAG BUDGET 2009

Kommunrevisionen;
0,1%
Kommunstyrelsen;
8,2%
Tekniska nämnden;
2,8%

Omsorgsnämnden;
40,2%

Miljö- och
byggnadsnämnden;
0,7%

Barn- och
utbildningsnämnden
; 48,0%
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On § 14

2008.0167-707 On

Fördelning budget 2009.
Förvaltningschef, Katarina Meuller och ekonom, Linda Lagerblad redovisar
föreliggande förslag till budget 2009.
ADMINISTRATION & NÄMND

7 486

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

26 448

HANDIKAPPOMSORG + bemanning

31 443

ÄLDREOMSORG
MAS

146 724
1 527

KOSTENHETEN

0

SUMMA

213 628

TILLDELAD RAM

213 628

Adm: Ökad ram med 600 tkr från resurstilldelning för
volymökning ÄO.
HO: Ökad ram med 2 750 tkr för verksamhetsutökning.
ÄO: Ökad ram med 250 tkr för verksamhetsutökning
HO samt 200 tkr för volymökning ÄO.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att anta föreliggande förslag till budget 2009.
________________________

