Omsorgsförvaltningen

Datum

Vår referens

Protokoll från KPR:s sammanträde
Tid:

Torsdagen den 25 februari 2010, klockan 13:00 – 16:00

Plats:

Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede

Närvarande:

Carola Wallin, Tanums 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
Kerstin Andersson Kville SPF
Britt Berggren, SPRF Tanum
Sverre Palm, PRO Tanum
Per Hovbrender, SPRF Tanum

Övr. medverkande:

Roger Wallentin, ordförande KPR
Bengt Widengård
Maj Lätto Karlsson, avdelningschef äldreomsorgen
Michael Svensson, sekreterare
Gerd Melin, kommunstyrelsen

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

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

Justeringsman:..............................................................................................
Anna Hansson
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§1
Sammanträdets öppnande
Ordföranden Roger Wallentin förklarade sammanträdet öppnat och hälsade samtliga välkomna.
§2
Justerare
Till justerare valdes Anna Hansson.
§3
Föregående möte
Genomgång av föregående protokoll av Roger Wallentin.
§4
Information från kommunstyrelsen
Gerd Melin informerar:
För 10 året i rad gick Tanums kommun med plus, totalt 16,3 mkr.
Arbetet med att ta emot ensamkommande flyktingbarn pågår, norrkommunerna har inlett ett
samarbete med Gryning AB. Arbetet pågår med att försöka finna lämpliga lokaler.
Bron på Hud kommer att invigas 12 juni 2010.
Kommunen tappar 10-20 killar per år motsvarande siffra för tjejer är 30-40 st.
§5
Information från omsorgsnämnden
Roger Wallentin och Maj Lätto Karlsson informerar:
Vårdbehovet har ökat på Östanvind, därför beslut om utökning med 1,34 tjänst t o m 2010-06-30.
Vårdbehovet har ökat på Tärnegården, därför beslut om utökning med 0,50 tjänst t o m 2010-06-30.
Rapport om tillsynsärende av länsstyrelsen. Kritik riktades beträffande dokumentationen.
Nytt schemaläggningssystem inom äldreomsorgen time care har införts.
Uppföljning av stimulansmedel för närstående som vårdar anhöriga har genomförts, rapport till
länsstyrelsen.
Annika Widegren Baldinger arbetar 40% som anhörigkonsult samt Ingela Ehn Löfkvist har en
projektanställning under 2010 och arbetar 60% som anhörigstödsmotor.
Städenheten startades 2008 för att frigöra timmar för hemtjänsten, förslag till beslut att förlänga
projektet t o m 2010-09-30.
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Förslag om att förhyra lokaler på Fjällbackaservice (före detta sjukgymnastiklokalerna) till hälsooch sjukvårdsenheten.
§6
Ekonomi
Katarina Meuller informerar:
Preliminärt bokslut 2009 för omsorgsnämnden, bilaga.
Omsorgsnämnden har fått 2,3 mkr inför 2010, dessa är avsedda för driften av de nya boendeplatserna
på Fjällbackaservice.
Från och med 2010-04-01 utförs matdistributionen i egen regi och varm mat kommer att distribueras.
§7
Kösituationen inom äldreomsorgen och korttidsplatser:
15 personer som väntar på särskilt boende 2010-02-25, varav fyra erhållit boende, tre har tackat nej
men vill vara kvar i kön, åtta har ej erhållit erbjudande (alla inom tre månaders gräns).
§8
Utvidgning Lex-Sarah:
Regeringen föreslås att lex Sarah utvidgas till att omfatta hela socialtjänsten. Var och en som fullgör
uppgifter inom socialtjänsten, vid statens institutionsstyrelse eller inom verksamhet enligt LSS eller
LASS, ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god
kvalitet. Var och en som fullgör uppgifter inom dessa verksamheter ska vara skyldig att rapportera
om missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden.
Denna lagändring föreslås träda i kraft 2011-07-01.
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§9
Snöröjning och belysning:
KPR framför synpunkter: Framkomligheten mellan apoteket och vårdcentralen samt Kvarterskliniken
p g a snön har varit dålig. Dålig belysning vid övergångsstället vid Gästis det är även dålig belysning
runt sockenmagasinet och busshållplatsen. Denna paragraf översändes till fastighetskontoret.
§ 10
Lägesrapport – LOV
Karin Davidsson informerar om LOV.
§ 11
Gratisresor med buss för pensionärer inom kommunen
Frågan undersökt till nästa sammanträde
§ 12
Sammanträdestider
Nästa sammanträde med KPR är måndag 3 maj 13:00-16:00-handlingar inlämnade 16 april,
sammanträde måndag 13 september 13:00-16:00-handlingar inlämnade 27 augusti, sammanträde 29
november 13:00-16:00-handlingar inlämnade 12 november.
§ 13
Gemensamt dataprogram-apoteket
Telefonrecept som inrings till apotek kan hämtas på alla apotek.
§ 14
Seniorboende
Ulf Eriksson inbjuds till nästa KPR sammanträde avseende planering av seniorboende.
§ 15
Gårdsråd
Förslag till riktlinjer framtagna för Gårdsråd i Tanums kommuns äldreomsorg, eventuellt beslut av
omsorgsnämnden i april.

§ 16
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Frivillig verksamhet
Rutiner för frivillig verksamhet har arbetats fram:
Riktlinjer, broschyr, riktlinjer för ersättning, underlag för uppföljning, försäkring, önskar utföra
frivilliginsatser och överenskommelse. Beslut fattas av omsorgsnämnden under april.
§ 17
Övriga frågor.
Synpunkter framförda av Yngve Hugosson: Ont om parkeringsplatser vid Hedegården när man skall
besöka sjukgymnastiken. Denna paragraf översändes till fastighetskontoret.
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PRELIMINÄRT BOKSLUT 2009 – OMSORGSNÄMNDEN
2010-02-23

RESULTATRÄKNING Omsorgsnämnden

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

Redov
tkr
62 824
-275 455
-442
-213 073
17
-213 057
211 362
-1 695

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

Personalkostnader

-187 726

-178 478

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

Summa

12
1 450 tkr
-5 029 tkr
1 584 tkr
595 tkr
209 tkr
-503 tkr

-1 695 tkr

