Omsorgsförvaltningen

Datum

Vår referens

Protokoll från KPR:s sammanträde
Tid:

Måndagen den 3 maj 2010, klockan 13:00 – 16:00

Plats:

Bullarensalen kommunhuset, Tanumshede

Närvarande:

Eric Holmgren, Hamburgsunds PRO
Elisabeth Bergquist, SPF Tanumskusten
Yngve Hugosson, SPF Tanumskusten
Gudrun Tobiasson, SPF Tanumsbygden
Bertil Gedda, SPF Tanumsbygden
Anna Hansson, Kville SPF
Britt Berggren, SPRF Tanum
Sverre Palm, PRO Tanum
Per Hovbrender, SPRF Tanum
Willy Hansson, Hamburgsunds PRO
Guy Jansson, Tanums PRO
Ulla-Britt Nielsen, Kville SPF
Sonja Clemensson, Grebbestads PRO
Sonja Bräck, SPF Tanumskusten

Övr. medverkande:

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

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

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

Justeringsman:..............................................................................................
Sverre Palm
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§ 18
Sammanträdets öppnande
Ordföranden Roger Wallentin förklarade sammanträdet öppnat och hälsade samtliga välkomna.
§ 19
Justerare
Till justerare valdes Sverre Palm.
§ 20
Föregående möte
Genomgång av föregående protokoll av Roger Wallentin.
§ 21
Information från kommunstyrelsen
Clas-Åke Sörqvist informerar:
Extrafilm varslade 2010-04-27 samtliga 49 anställda.
Bokslutet för 2009 16,3 mkr +.
Innevarande år vi ligger på budget 11,5 mkr +.
Budget 2011, något osäkert, ännu. Löneavtal – val.
Nytt reningsverk, Bodalen, detaljplanen överklagad.
Sportshopen, detaljplan överklagad.
Invånarantal per samhälle:
Tanumshede 1667
Fjällbacka 977
Rabbalshede 261
Hamburgsund 1005
Grebbestad 1804
Arbetslöshet i snitt 5,2%, undomar 18-24 år 10,6%.
E6 ett spadtag inställt 2010-05-07, Knäm-Lugnet, tilldelningsbeslut överklagat.
E6 lördagen den 12 juni invigning av Tanumsbron, Rabbalshede-Pålen.
Brisen ett exploateringsavtal tecknas med privat företag, försäljningspris 5,2 mkr.
Frågan om seniorboende diskuterades. Omsorgsnämnden arbetar med att framställa en boendeplan.
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§ 22
Information från omsorgsnämnden
Maj Lätto Karlsson informerar:
Riktlinjer för gårdsråd och frivilligverksamhet antogs samt riktlinjer för hälso- och
sjukvårdsdokumentation.
Plan för anhörigstödsutveckling 2010-2011.
Riktlinjer antogs för mål och kvalitetsgarantier inom äldreomsorgen.
Genomlysning av kostnader ”Kostnad per brukare” Tanums hemtjänst är dyr jämfört med andra
kommuner, det är framförallt logistiken som är svår att lösa. Vi har även fler korttidsplatser än andra
kommuner.
Arbetet med LOV fortsätter beslut fattas i juni av omsorgsnämnden vilka tjänster som skall utsättas.
Den 18 maj kommer det nationella riktlinjer för demensvård.
Eventuellt kommer det nationella riktlinjer för biståndsbedömning.
Förvaltningschef Katarina Meuller kommer att sluta sin tjänst i Tanum den 18 juni.
Diskussion kring arbetet med LOV och vad som gäller med kollektivavtal, medlarskydd och
försäkringsfrågor.
Omsorgsnämndens prognos efter mars månad är 1 mkr -. Kommunstyrelsen har tillstyrkt att
omsorgsnämndens underskott från 2009 skall strykas i kompletteringsbudgeten.

§ 23
Gratisresor med buss inom kommunen
Maj Lätto Karlsson informerar:
Ingen av de närmaste grannkommunerna har infört detta.
Diskussion kring Västtrafiks korthantering gällande bussresor inom och utanför kommunen.

§ 24
Brandsäkerheten på äldreboende
Vi har inga sprinklersystem i våra särskilda boenden men däremot brandvarnare. Vi köper in nya
madrasser som är tillika brandskyddsfiltar. Vid nyinköp handlar vi in brandsäkra möbler.
Det är viktigt att personalen har regelbundna övningar vad det gäller brandskyddet.
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KPR beslutade att bjuda in räddningstjänsten för att prata om kommunens brandskydd.

§ 25
Information Tanums kommuns hemsida
Anette Carlström, informatör Tanums kommun, informerar om hur arbetet med kommunens hemsida
fungerar.

§ 26
Anhörigstödsutveckling 2010-2011
Annika Widegren Baldinger, anhörigkonsulent informerar:
Annika arbetar som anhörigkonsulent 40%, det finns även en anhörigrådgivare Ingela Löfqvist-Ehn
som arbetar 60%. Kommunen har numera en skyldighet att erbjuda stöd sedan 1/7 2009 och
målgruppen har utökats, bilaga. Regeringen har öronmärkt stimulansmedel inför 2010 för att
kommunerna skall kunna fullfölja sina skyldigheter mot den nya lagen.
Ca 650 personer hjälpte en anhörig med olika sysslor. Ett vikigt arbete är att kunna ge stöd och vila
de anhöriga. Befintligt stöd idag kan erbjuda stödsamtal, det finns anhöriggrupper, det finns
möjlighet till avlösning 8 tim per månad kostnadsfri, finns möjlighet till taktil massage, det finns må
bra dagar, det finns anhörigcafeér på två ställen dels på Fjällbackaservice och dels på Östanvind, det
finns en kontaktlista för anhöriga med ca 70 namn, det finns ett informationsblad ”Senaste nytt”.

§ 27
Konsekvenser av stängd sjukgymnastik i Fjällbacka
Agneta Wingstedt, verksamhetschef på vårdcentralerna
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade eftersom man behövde göra stora neddragningar att det skall
finnas en sjukgymnastik per kommun. Än så länge har inga klagomål inkommit. Det finns inga
väntetider på sjukgymnastiken idag.
I dagsläget vet man inte hur länge det kan finnas tre vårdcentraler i Tanums kommun. Målet för
primärvården är att kunna behålla vårdcentralerna i Tanumshede och Fjällbacka. Idag är det 3 600
listade i Tanumshede och 3 000 i Fjällbacka.

§ 28
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Läkemedel
Man listar sig till en vårdcentral och inte till en läkare. Diskussion om läkemedel vid flera olika
mediciner vilka biverkningar som finns samt att samma medicin kan ha olika namn beroende på vem
som har tillverkat dem.

§ 29
Beläggningsstatistik
Lena Olsson informerar:
Aktuell väntelista per 3 maj vi har 14 st som väntar på plats till särskilda boenden. Det är idag fullt på
alla boenden samt på alla korttidsplatser.

§ 30
Frivillig verksamhet, försäkringsskydd
Maj Lätto Karlsson informerar:
Som frivilligarbetare måste man ha en egen olycksfalls försäkring man är däremot försäkrad mot
tredje person.

§ 31
Värdigt liv lagrådsremiss
Maj Lätto Karlsson informerar:
Förslag till ändring av SoL – En nationell värdegrund för äldreomsorgen.
Förslaget är att detta skall träda i kraft 1 januari 2011.

§ 31
Övriga frågor
Information om reportage som sändes i radion angående matdistribution i egen regi.

