Omsorgsförvaltningen

Datum

Vår referens

Protokoll från KPR:s sammanträde
Tid:

Torsdagen den 19 november 2009, klockan 13:00 – 16:00

Plats:

Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede

Närvarande:

Elisabeth Andersson, Grebbestads PRO
Carola Wallin, 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
Britt Berggren, SPRF Tanum
Guy Jansson, PRO Tanum

Övr. medverkande:

Roger Wallentin, ordförande KPR
Bengt Widengård, vice ordförande KPR
Clas-Åke Sörqvist, kommunstyrelsen
Maj Lätto Karlsson, avdelningschef äldreomsorgen
Michael Svensson, sekreterare
Hans-Peter Johannesson, områdeschef
Hans Svensson, ambulansen
Britt Hellstedt, primärvårdschef
Katarina Meuller, förvaltningschef
Linda Lagerblad, ekonom

Underskrifter:
Sekreterare:................................................................................................
Michael Svensson
Ordförande:................................................................................................
Roger Wallentin
Justeringsman:..............................................................................................
Willy Hansson
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§ 37
Sammanträdets öppnande
Ordföranden Roger Wallentin förklarade sammanträdet öppnat och hälsade samtliga välkomna.
§ 38
Justerare
Till justerare valdes Willy Hansson.
§ 39
Föregående möte
Genomgång av föregående protokoll av Roger Wallentin.
§ 40
Information från kommunstyrelsen
Clas-Åke Sörqvist informerar:
Invånarantal för Tanums kommun 2009-09-30, 12.290 personer en ökning med 19 personer.
Budget för 2010 förslag om oförändrad skattesats 21,99%, kommunfullmäktige fattar beslut
2009-11-30.
Förslag till budget för omsorgsnämnden 221 mkr.
Statistik andelen arbetslösa 16-64 år 3,1 % + 1,6 % i arbetsmarknadsåtgärder totalt 4,7 %
arbetslöshet.
Statistik andelen arbetslösa ungdomar 18-24 år 6,1 % + 4,1 % i arbetsmarknadsåtgärder totalt 10,2
%
ungdomsarbetslöshet.
Polisen Rikard Fremark chef i väst, chef för Strömstad–Tanum Henrik Rörberg. Begränsat
lokalförslag för Tanum som innebär utrymme för fyra poliser men inga öppettider dag- eller
kvällstid. Hyresavtal undertecknat av Tanums kommun ej av polisen i dagsläget. Hyresförslaget är på
3 + 2 år.
Färdigställande av E:6. Skee-Ejgst klar 2012, Lugnet-Skee klar 2010, Knäm-Lugnet 2012,
Tanumshede-Knäm 2011, Rabbalshede-Pålen klar 2010-preliminär invigning 18 juni.
§ 41
Information från omsorgsnämnden
Roger Wallentin och Maj Lätto Karlsson informerar:
Politiker och tjänstemän var på studieresa till Skara och Götene för att få informationen om hur
Riksbyggen driver äldreboende samt hur lokalerna såg ut.
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I dagsläget arbetar omsorgsförvaltningen med att färdigställa en boendeplan. Efter fastställande av
planen kommer man eventuellt att fortsätta kontakten med Riksbyggen.
Beslut har fattats av omsorgsnämnden om att godkänna införande av LOV. Kommunfullmäktige
fattar beslut i frågan 2009-11-30. Anders Fisher projektledare för LOV kommer att anställas hela
2010 vi ja i kommun-fullmäktige.
Omsorgsförvaltningen kommer att på försök införa personalrotation inom särskilda boenden. I
dagsläget är det avdelningarna Väster 1, Öster 1 och Söder 1 på Hedegården. Uppföljning kommer
att ske hösten 2010.
Omsorgsförvaltningen kommer att genom investeringsbudgeten köpa in sängar och
brandskyddslakan till särskilda boenden.
§ 42
Ekonomi
Katarina Meuller och Linda Lagerblad informerar:
Ekonomisk uppföljning per oktober 2009 vi ligger på ett minus med 1 950 mkr. Prognosen visar på ett
underskott med 2,5 mkr för år 2009. De största orsakerna är försörjningsstöd samt institutionsplaceringar.
Förslag till ramfördelning inför budget 2010
Handikappomsorgen 4 500 mkr
Starta boendeplatser
Äldreomsorgen 2 300 mkr
Nya platser Fjällbackaservice helår. Matdistribution från eget kök fr o m 090401. Förvaltningen ser
över hur detta ska finansieras, höjda portionspriser (inkl dessert).
§ 43
Fjällbackaservice-ombyggnation
Hans-Peter Johannesson informerar:
Slutbesiktning i slutet av augusti 2009, de första hyresgästerna anlände 5 oktober 2009. Förutom
ombyggnation till sju nya lägenheter man har även färdigställt funktionella allrum. Även byggt om
och restaurerat innergården. Även huvudentrén samt stenbeläggningen på framsidan har fått en
ansiktslyftning. Samtliga sju nya platser är uthyrda. Nytt trygghetslarm är även installerat.
På Fjällbackaservice arbetar man med ett projekt som handlar om träningsmöjligheter utomhus för
äldre personer. Anläggningen kostar ca 160.00 tkr inklusive markarbete.
Information om hur brandskyddet fungerar på Fjällbackaservice samt om hur vi utbildar vår personal
inom omsorgsförvaltningen, vad det gäller brandskydd.
KPR förordar att brandövningar skall hållas två gånger om året.
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§ 44
Information om ambulanssituationen
Hans Svensson informerar:
Nu-sjukvård har för 2009 ett minus på 138 miljoner. Vad det gäller ambulanssidan var det ett minus
på 5 mkr och på akutsidan var det ett minus på 7 mkr. Socialstyrelsen säger att man skall göra en
riskanalys därefter skall det göras ett utlåtande, riskanalys ej färdigt Hans Svenssons utlåtande ej
färdigt. Gällande förslag som ligger är att ta bort ambulansen i Munkedal samt flyttar ambulansen
från Hallinden till Munkedal. Vikarierna får inte förlängt på sina tjänster och tillsvidare anställd
personal kan omflyttas. Detta förslag innebär en besparning på 4,2 mkr.
Tryckkammaren finns kvar i Uddevalla och det finns i dagsläget inga planerar på att flytta den.
§ 45
Information om vårdcentraler samt sjukgymnastik
Britt Hellstedt informerar:
Förslag finns på 4 mkr mindre i budget för sjukgymnastik i norra Bohuslän. I dagsläget har
sjukgymnastiken 6,25 tjänster inklusive kommunens åtagande. I det nya förslaget innebär det att
tjänsterna har reducerats till 4,4 tjänster. Förslag finns att sjukgymnastiken kommer att flytta från
Fjällbackaservice till Tanumshede.
Avtalet med Tanum Strand vad det gäller den varma bassängen är inte förlängt.
KPR tackar Britt Hellstedt för gått samarbete under åren genom Roger Wallentin.
§ 46
Demensvård och omsorg
Maj Lätto Karlsson informerar:
Förslag på nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.
Omsorgsnämnden har beslutat att minska budgeten med 750 tkr för dagverksamheten för
demenssjuka. Frågan kommer att diskuteras vidare av omsorgsförvaltningen samt presidiet för hur
detta skall lösas.
Genom kompetensstegspengar har all personal utbildats via vår demenssjuksköterska. Personalen har
också handledningen en dag i veckan via vår Silviasyster. Vi ingår också i projekt om den palliativa
vårdfillosofin.
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§ 47
Uppföljning seniormässan
Maj Lätto Karlsson informerar:
Tidpunkten för mässan bra på hösten. Ej samtidigt som anhörigas dag. Bra invigning och bra lokal.
Besökare var ca 300-400 personer. Mässan kunde ha varit en timme kortare. Förslag på att hålla
mässan vart tredje år.
§ 48
Nästa sammanträde med KPR är torsdag 25 februari 2010, klockan 13:00-16:00, lista på ärenden
skall vara inlämnad till omsorgskontoret 11/2.

