Omsorgsförvaltningen

Datum

Vår referens

Protokoll från KPR:s sammanträde
Tid:

Torsdagen den 12 februari 2009, klockan 09:00 – 12:00

Plats:

Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede

Närvarande:

Anna Hansson, Kvillebygdens SPF
Sverre Palm, Tanums PRO
Sonia Klemensson, Grebbestads PRO
Willy Hansson, Hamburgsunds PRO
Eric Holmgren, Hamburgsunds PRO
Elisabeth Bergquist, SPF Tanumskusten
Yngve Hugosson, SPF Tanumskusten
Elof Börjesson, SPF Tanumsbygden
Gudrun Tobiasson, SPF Tanumsbygden
Ulla-Britt Nielsen, Kville SPF
Reine Olsson, Anhörigföreningen Strömstad -Tanum
Eva Forsbäck, SPRF Tanum
Britt Berggren, SPRF Tanum
Guy Janson, Tanums PRO

Övr. medverkande:

Maj Lätto Karlsson, avdelningschef äldreomsorgen
Katarina Mueller, förvaltningschef
Michael Svensson, sekreterare
Linda Lagerblad, ekonom
Lena Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Britt Hellstedt, verksamhetschef Tanums primärvård

Utses att justera:

Sverre Palm

Underskrifter:
Sekreterare:................................................................................................
Michael Svensson
Ordförande:................................................................................................
Roger Wallentin
Justeringsman:..............................................................................................
Sverre Palm
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§1
Sammanträdets öppnande
Ordföranden Roger Wallentin förklarade sammanträdet öppnat och hälsade samtliga välkomna.
§2
Justerare
Till justerare valdes Sverre Palm.
§3
Presentation av ny omsorgschef
Förvaltningschef Katarina Mueller presenterade sig.
§4
Föregående möte
Genomgång av föregående protokoll av Roger Wallentin.
När protokollet är justerat, skall det läggas ut på hemsidan.
§5
Information från kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen hade ingen representant närvarande vid dagens möte.
§6
Information från omsorgsnämnden
Fjällbackaservice skall användas till äldreboende, vilket kommer att utökas med 7 platser. Slutbesiktning kommer att äga rum 1 augusti 2009.
Uppföljning av stimulansmedel för utveckling av stödet till anhöriga som hjälper och vårdar
närstående under tiden 2008-02-01 – 2009-01-31.
Yttrande till Länsstyrelsen över iakttagelser vid uppföljning av kommunövergripande tillsyn av
äldreomsorgen i Tanums kommun enligt 13 kap. 2 § socialtjänstlagen, SoL.
§7
Ekonomi
Ekonom Linda Lagerblad redogör bokslut 2008, bilaga.
Tanums kommuns bokslut för 2008 blev 12,1 mkr.
Maj Lätto Karlsson redogör verksamhetsberättelsen för äldreomsorgen 2008.
§8
Avgifter
Birgitta Christianson, avgiftshandläggare informerar om att det finns en räknesnurra på hemsidan där
man har möjlighet att räkna ut sin avgift samt hur kommunen räknar ut avgifter manuellt. Vid
dubbelt boende har man möjlighet att få jämkning under de tre första månaderna. Självkostnadspriset
är 323:- per timme, högkostnadsskyddet för omsorg är 1.712:-. Förbehållsbeloppet för ensamstående
är 4.832:- samt för sammanboende är 4.083:-.
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§9
Information angående hälso- sjukvård
Lena Olsson informerar:
Vi har inga defibrillatorer i Tanums kommun och det finns inga planer på att köpa in detta till våra
särskilda boenden. Räddningstjänsten, ambulansen och sjöräddningen har detta.
Vart tredje år får personal utbildning i hjärt- lungräddning. Avtalet med Skärgårdskliniken är förlängt
till 31 december 2009.
All personal har fått utbildning i nutrition av Gun-Britt Fager vår dietist.
Britt Hellstedt verksamhetschef för Tanums primärvård informerar om läkarbemanningen:
Tanumshede har full bemanning med 4,0 tjänster, Fjällbacka skall det vara 2,5 tjänster men i
dagsläget är det 2,0 tjänst
Tanums primärvård måste spara mellan 2,5 – 3,0 mkr, inget förändringsarbete med att slå samman
vårdcentraler har påbörjats. Skall man ta bort personal rör det sig om 7 tjänster. Någon gång under
sommaren går den nya listningen ut. Kommer det in privata vårdgivare kommer detta att innebära
mindre budget för Tanums primärvård. Det finns blanketter för listning på alla vårdcentraler i
Sverige.
§ 10
Rutiner trygghetslarm
Framfördes önskemål om att rutinen vid larm ändras så att när man har larmat till larmcentralen som
i sin tur larmar hemtjänsten, vill man att hemtjänsten ringer upp den som larmat och meddelar när
man har möjlighet att komma.
§ 11
Lag om valfrihet (LOV)
Lagen har förändrats från att bara gälla äldreomsorg till att även gälla handikappomsorg och individoch familjeomsorgen. Tjänst ute om anställning av projektledare samarbete skall göras med
Munkedal, Lysekil och Sotenäs kommuner. Önskemål från KPR att vara med och påverka frågan så
mycket som möjligt.
§ 12
Avtal matdistribution
Omsorgsnämnden har tillsatt en utredningsgrupp för att undersöka vilka möjligheterna vi har till att
sköta matdistributionen i vår kommun.
§ 13
Övrigt
Fråga från Hans Svensson om KPR är intresserade att vara referensgrupp, förslag att Hans bjuds in
till nästa KPR.
Anhörigföreningen har årsmöte den 25 februari och allt talar för att föreningen kommer att läggas
ner. Tack framfördes för gott samarbete under åren av Reine Olsson.
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BOKSLUT 2008 – OMSORGSNÄMNDEN
RESULTATRÄKNING Omsorgsnämnden

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kapitalkostnad
Verksamhetsresultat
Finansiella poster
Resultat
Kommunbidrag
Förändring eget kapital

Redov
tkr
54 733
-255 057
-421
-200 745
164
-200 582
202 789
2 207

Motsv ifjol
tkr
51 184
-240 275
-584
-189 675
12
-189 663
189 931
268

Personalkostnader

-178 478

-169 140

REDOVISAT
Administration & nämnd
Individ- och familjeomsorg
Handikappomsorg
Äldreomsorg
Köksenhet
MAS

12
1 850
-1 522
615
1 358
80
-173

Summa

2 207 tkr

mån:

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

