Omsorgsförvaltningen

Datum

Vår referens

Protokoll från KPR:s sammanträde
Tid:

Måndagen den 13 september 2010, klockan 13:00 – 16:00

Plats:

Fjällbackaservice, Fjällbacka

Närvarande:

Lisbeth Andersson, Hamburgsunds PRO
Elisabeth Bergquist, SPF Tanumskusten
Yngve Hugosson, SPF Tanumskusten
Bertil Gedda, SPF Tanumsbygden
Anna Hansson, Kville SPF
Sverre Palm, PRO Tanum
Per Hovbrender, SPRF Tanum
Willy Hansson, Hamburgsunds PRO
Guy Jansson, Tanums PRO
Ulla-Britt Nielsen, Kville SPF
Elisabeth Anderson, Grebbestads PRO
Sonja Bräck, SPF Tanumskusten
Kerstin Andersson, Kville SPF

Övr. medverkande:

Roger Wallentin, ordförande KPR
Bengt Widengård, vice ordförande KPR
Maj Lätto Karlsson, avdelningschef äldreomsorgen
Clas-Åke Sörqvist, ordförande kommunstyrelsen
Michael Svensson, sekreterare

Sekreterare:................................................................................................
Michael Svensson

Ordförande:................................................................................................
Roger Wallentin

Justeringsman:..............................................................................................
Bertil Gedda
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§ 33
Sammanträdets öppnande
Ordföranden Roger Wallentin förklarade sammanträdet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

§ 34
Justerare
Till justerare valdes Bertil Gedda.

§ 35
Föregående möte
Genomgång av föregående protokoll av Roger Wallentin.

§ 36
Information från kommunstyrelsen
Clas-Åke Sörqvist informerar:
Invånarantalet har ökat med 97 personer, under det senaste kvartalet med 92, totalt 12 350.
Arbetslöshetssiffror, 3,9% en liten ökning sedan juli-siffrorna.
Budget innevarande år, prognos något lägre 9 mkr än budget 11 mkr.
Budget 2011 arbetet är ej påbörjat i KS/budgetberedningen.
Ekonomin är god, vi har bra kontroll och vi ligger väldigt bra till i olika mätningar.
Det är en extra positiv trend i Tanums kommun för tillfället, 10 plats som ”nyföretagare kommun”.
Vi är utnämnda för att deltaga i tävlingen årets nyföretagare kommun i klassen under 12 500
invånare, tillsammans med Askersund.
I lärarförbundets skolrankning, gör vi ett kliv från 179 till plats 72. Vårt mål är att ha Sveriges bästa
skola.
När det gäller boende så pågår det planarbete med ca 50 detaljplaner.
Vad det gäller seniorbostäder finns diskussion om att bygga till en vinkel på Sjökanten i
Hamburgsund.
E6 kommer från och 2010-09-13 och till den sista oktober att gå genom Tanumshede centrum som
den gjorde 1992. Infart/utfart Rylandskrysset–Järpebacken och ut/in den gamla anslutningen norr om
sateliten.
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Det pågår arbete med arbetsplan gällande E6 som förhoppningsvis är klar under hösten. Därmed kan
E6 vara klar våren 2014.

§ 37
Information från omsorgsnämnden
Maj Lätto Karlsson informerar:
Omsorgsnämndens halvårsbokslut 2010, prognos -1 mkr i 2010 års bokslut. Ekonomisk uppföljning 7
månader, delårsbokslut augusti 2010, 2 539 mkr.
Omsorgsnämnden har beslutat om olika investeringsmedel till våra IT-system.
Städenheten är förlängd till och med 2010-12-31, på grund av arbetet med LOV.
Planerad ombyggnad av Hedegården, projektering av Norrheden och Norrgården p g a att man saknar
egna hygienutrymmen samt att man måste dela rum med någon okänd, ärendet är överlämnat till
fastighet för projektering av en ombyggnad.
Omsorgsnämnden har ansökt om stimulansbidrag till följande områden: Rehabilitering, socialt
innehåll samt förebyggande arbete.
Behov av ny daglig sysselsättning/verksamhet under arbetsliknande former. Under våren 2010
gjordes en inventering och utredning av kommunens olika verksamheter rörande daglig
sysselsättning/verksamhet enligt lagstiftningarna SoL och LSS. Utredningen visade att utbudet av
nuvarande verksamheter behövde kompletteras för att uppnå lagens krav.
Vi har utökat personaltätheten på bl a Tärnegården och Östanvind.
Presentation av omsorgsnämndens förslag till budget 2011.

§ 38
Fria resor inom kollektivtrafiken för pensionärer i kommunen
KPR beslutar
att hemställa hos kommunstyrelsen om att Tanums kommun utreder möjligheterna till att pensionärer
får fria resor i Tanums kommun inom befintlig kollektivtrafik.
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§ 39
Brandsäkerheten på äldreboende
Jimmy Göransson, brandinspektör, räddningstjänsten Tanums kommun informerade bl a om vilka
brandskyddsregler som gäller på våra särskilda boenden samt hur utbildningen ser ut för personalen.
Räddningstjänsten erbjuder gratis utbildning i hem- och fritidssäkerhet, man tar kontakt med
räddningstjänsten för anmälan.
Kommunala pensionärsrådet poängterar vikten av att vid ombyggnad/nybyggnad bör/ska det byggas
sprinklersystem i kommunens särskilda boenden.

§ 40
Tandvård för personer på äldreboende
Lena Olsson informerar:
Munhälsobedömning, det kommer en tandhygienist och gör en bedömning av munstatuset.
Nödvändig tandvård, har man fått ett tandvårdskort, kan man gå till tandläkaren och efter 900:- får
man fri tandvård och läkarvård.

§ 41
Verksamhet för demenssjuka
Dagverksamhet föreslås fortsätta, i budget 2011 anges att detta skall ske med äldrestrukturpengar.

§ 42
Beläggningsstatistik augusti 2010
Lena Olsson informerar
Idag finns det 10 personer i kö, av dessa har två personer tackat nej till erbjudande. Det finns sex
lediga platser.
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§ 43
Rundvandring Fjällbackaservice
Områdeschef Hans-Peter Johannesson informerar om den ombyggnation som har skett på
Fjällbackaservice och därefter företogs det en rundvandring.

§ 44
Övriga frågor
Fråga från Sverre Palm hur rehabilitering ser ut för stroke patienter när de kommer tillbaka från
sjukhusvistelse.
Man får med sig en rehabplan när man kommer tillbaka från sjukhuset som går till arbetsterapeuterna
eller till sjukgymnasten. När kommunen får en rehabplan så göra man en genomförandeplan för att
på bästa sätt tillgodose respektive persons behov. Vi får olika program från öronkliniken.
Fråga om vi har hjärtstartare på våra särskilda boenden. Vi har i dagsläget inga hjärtstartare på våra
särskilda boenden. KPR förordar att det ska finnas hjärtstartare på våra särskilda boenden.

