Omsorgsförvaltningen

Datum

Vår referens

Protokoll från KPR:s sammanträde
Tid:

Torsdagen den 3 september 2009, klockan 13:00 – 16:00

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
Per Hovbrender, SPRF Tanum
Britt Berggren, SPRF Tanum
Guy Jansson, PRO Tanum
Kerstin Andersson, Kville SPF
Lena Berntsson, PRO Grebbestad

Övr. medverkande:

Roger Wallentin, ordförande KPR
Bengt Widengård, vice ordförande KPR
Clas-Åke Sörqvist, kommunstyrelsen
Maj Lätto Karlsson, avdelningschef äldreomsorgen
Lena Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Britt Hellstedt, verksamhetschef Tanum – Fjällbacka vårdcentral
Michael Svensson, sekreterare

Utses att justera:

Willy Hansson

Underskrifter:
Sekreterare:................................................................................................
Michael Svensson
Ordförande:................................................................................................
Roger Wallentin
Justeringsman:..............................................................................................
Willy Hansson
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§ 23
Sammanträdets öppnande
Ordföranden Roger Wallentin förklarade sammanträdet öppnat och hälsade samtliga välkomna.
§ 24
Justerare
Till justerare valdes Willy Hansson.
§ 25
Föregående möte
Genomgång av föregående protokoll av Roger Wallentin.
§ 26
Information från kommunstyrelsen
Clas-Åke Sörqvist informerar:
Ekonomi 16,4 mkr spar under 2009-2010. Prognos för Tanums Kommun 2009, 7 mkr.
Arbetslösheten stiger fortfarande, ungdomsarbetslösheten är störst ca 7-8%.
Antalet invånare i Tanums Kommun har ökat med en person.
Eventuellt finns det två intressenter till IAC-lokalerna.
11 juni beslutade riksdagen om sträckningen vid världsarvet, sent 2013 kommer det eventuellt att
finns en fullt utbyggd motorväg från Trelleborg till Oslo.
Planen för Vindkraft är nu i utställningsförfarandet t o m 2009-09-14.
Projekt bygg:
Tetra-Pak i Fjällbacka bygger ut för 150 mkr, detta säkrar de arbeten som finns idag.
Sportshoppen byggplaner skall till kommunfullmäktige den 14 september.
TBAB projekterar på Härlidsberget 14 bostadsrätter och 14 hyresrätter.
Även ombyggnation i Östad. Skolorna klara för byggnation i Fjällbacka.
Kallbadhus med restaurang på Vadskär, planarbete måste färdigställas först.
Gång- och cykelbana från Sjöbjörnen till Grebbestad camping, projektet har utökats till en kostnad av
ca 17 mkr, vägverket gör nu en förprojektering.
Gång och cykelvägar har varit på utställning gällande hela Tanums kommun.
Vecka 37 (onsdag 9/9) invigs Sveriges första marina nationalpark (som sträcker sig från Grebbestad
till norska gränsen) samtidigt invigs Valers nationalpark.
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§ 27
Information från omsorgsnämnden
Maj Lätto Karlsson informerar:
Lov, det har varit en konferens där bl a Nacka kommun berättade om införandet. Studiebesök har
skett i Alingsås samt Lerums kommuner. Beslut fattas i omsorgsnämnden under oktober månad samt
i kommunfullmäktige i december. En firma (Ensolution) arbetar med att ta fram kostnad per brukare
inom omsorgsförvaltningen.
KPR påpekar att kollektivavtal skall vara tecknat, bolagets skattehemvist, meddelarskydd samt
försäkringsskydd skall finnas hos de firmor som blir auktoriserade.
Ett erbjudande har kommit från SKL (Sveriges kommuner och landsting) om att deltaga i nya
nationella jämförelser när det gäller äldreomsorg. Tanums kommun kommer att deltaga.
Det kommer att komma nationella riktlinjer vad det gäller demensvården.
På omsorgsnämnden i september kommer Riksbyggen att närvara för att berätta om hur man övertar
och driver fastigheter/verksamhet för äldreomsorgen. KPR önskar närvara med representanter på
omsorgsnämndens sammanträde (Guy Jansson, Anna Hansson).
§ 28
Ekonomi
Maj Lätto Karlsson redovisar:
Omsorgsnämndens halvårsbokslut 2009 samt ekonomisk uppföljning per juli 2009, prognos –1,9 mkr.
§ 29
Kost
Maj Lätto Karlsson informerar:
Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att se över kost i egen regi, detta kommer att redovisas på
omsorgsnämnden i oktober, idag har ca 50 personer matdistribution.
KHR förordar matdistribution i egen regi.
Omsorgsförvaltningen har anställt en ny kostchef (Agneta Kullberg) på 50% som vi delar med
Strömstads kommun.
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§ 30
Biståndsbedömning
Maj Lätto Karlsson informerar:
De riktlinjer som finns är inte ändrade, det finns inga föreslagna förändringar ännu. En arbetsgrupp
finns för norrkommunerna som samarbetar kring biståndsbedömning.
§ 31
Fjällbackaservice
Maj Lätto Karlsson informerar:
Det kommer att öppnas sju nya platser på Fjällbackaservice, förhoppningsvis blir det en invigning
den 1 oktober, det blir då 42 platser varav 8 är för demenssjuka.
§ 32
Uppföljning av sommargäster 2009
Maj Lätto Karlsson informerar:
Under 2009 har vi haft 23 vårdtagare jämfört med 2008 då vi hade 22 vårdtagare. Kostnad 2009 är
230 tkr jämfört med 2008 307 tkr.
Hemsjukvård har varit 91 timmar 2009 jämfört med 2008 då det var 81 timmar.
§ 33
Kösituationen m m
Lena Olsson informerar:
18 personer står i kö inom äldreomsorgen till våra särskilda boenden, två stycken har blivit erbjudna
plats. I rapport till länsstyrelsen har vi tre personer som väntat mer än tre månader, dessa har dock
blivit erbjudna plats.
Betalningsansvarsdagar under året har hittills varit 97 dagar en dag kostar (ca 3.200:-).
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Den nya influensan, där rekommenderas handhygien tvål och vatten, handsprit som komplement, nys
i armvecket, ta ej i hand och hålla sig hemma om man är sjuk. En pandemiplanering pågår i Tanums
kommun.
§ 34
Vårdcentraler
Britt Hellstedt informerar:
Båda vårdcentralerna är likställda med varandra förut var Tanum huvudvårdcentral. Listningen är på
gång just nu, sista listningsdag är 7/9. Vid de passiva listningarna hade Tanum 9000, Fjällbacka 2000
och Kvarterskliniken 2000. Dessa siffror kommer att ändras efter 7/9.
Man kan boka tid framåt i tiden på vårdcentralerna i Tanum och Fjällbacka från och med mars 2009.
Distriktssköterskemottagningen i Grebbestad skall öppnas, läkare skall finnas två eftermiddagar i
veckan.
På personalsidan är det full bemanning, vad det gäller läkare saknas det en halvtid i Tanum.
Man arbetar med att dela upp de särskilda boendena mellan de olika vårdcentralerna.
Primärvården har möjlighet att kunna vaccinera 100 personer per dag.
Väljer man en annan vårdcentral än den man har listat sig för får man betala dubbelt.
Journaler får endast lämnas ut med patientens medgivande.
4000-6000 listningar per vårdcentral skall det finnas för att den skall kunna bära sig.
När det gäller hemsjukvård är det närområdesprincipen samt listningen som används.
§ 35
Övriga frågor
Seniormässan blir den 6/10 (öppet mellan 11:00-17:00) som också är nationella anhörigdagen, den
skall vara i Bullaregården.
Förändrad egenavgift gällande särskild kollektivtrafik, beslut fattas på kommunfullmäktige
2009-09-14, (bilaga).
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Arbetsgrupp om gemensamma riktlinjer för särskild kollektivtrafik inom Fyrbodal startas i höst.
Fråga till nästa KPR, hur många brandvarnare har blivit monterade.
§ 36
Nästa sammanträde med KPR är torsdag 19/11, klockan 13:00-16:00, lista på ärenden skall vara
inlämnad till omsorgskontoret 2/11.
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