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Katarina Lenander, enhetschef Fyrklövern
Linda Nyström, undersköterska Fyrklövern
Sara Pettersson, undersköterska Fyrklövern
Mona Karlsson, undersköterska Fyrklövern
Carita Nurmi, anhörigkonsulent
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef omsorg
Björn Martinsson, chef affärsdrivande verksamhet, samhällsutv.
Bertil Olsson, ordförande KPR/KHR
Carin Persdotter, nämndsekreterare
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KPR/KHR § 23
Information om intraprenad för Fyrklöverns särskilda boende
Under hösten 2013 inkom en motion angående att öppna upp för möjligheten att
driva verksamhet inom Orust kommun som intraprenad. Under 2016 inkom
intresseanmälan från en verksamhet (Fyrklöverns särskilda boende) inom
Förvaltningsområde omsorg att driva sin verksamhet på intraprenad. Under hösten
2016 antogs ”Riktlinjer för intraprenad som driftsform i Orust kommun”.
Syftet med intraprenad som driftsform är att den ska kunna stimulera till utveckling
av nya styrformer och nytänkande. Detta förväntas ge positiva effekter såsom ökat
inflytande och delaktighet för medarbetarna, ökad effektivitet samt högre kvalitet för
brukarna. Ur brukarperspektiv kan intraprenad i vissa fall även leda till ökad valfrihet.
Enhetschef Katarina Lenander informerar tillsammans med tre undersköterskor från
Fyrklövern om förarbetet och tankar kring intraprenaden. Ansökan skickades in och
blev godkänd av kommunstyrelsen i augusti 2017, planen är att intraprenaden
kommer att starta 1 januari 2018.
Intraprenaden innebär att verksamheten bland annat kommer att ha samt fördela
egen budget och ta egna beslut om hur arbetsmodellen ser ut. Det kommer även
finnas ett boenderåd där brukare och anhöriga har möjlighet att sitta med.
Planen är att intraprenaden kommer att ha inriktningen grön rehab- och habilitering
där man fokuserar på djur och natur. Man har redan i dagsläget två katter, en hund
samt höns på sommaren. Det kommer under oktober månad att hållas två
informationstillfällen där anhöriga bjuds in för att ta del av det pågående arbetet.
Intraprenaden har hittills fått god respons från anhöriga.
____________
Råden lägger informationen till handlingarna.
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KPR/KHR § 24
Kostnadsfri vaccination mot TBE
PRO i Henån, Morlanda och Stala samt SPF Orustveteranerna har på gemensamt
föreningsmöte 4 september 2017 tagit fram förslag till kommunen att ge alla
invånarna på Orust kostnadsfri vaccination mot TBE.
Bertil Olsson tar emot förslaget samt informerar att det är en fråga för regionen och
inte kommunen. Frågan är behandlad och föreslås tas upp i hälso- och
sjukvårdsnämnden för att längre fram följa upp hur regionen har hanterat förslaget.
____________
Råden lägger informationen till handlingarna.
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KPR/KHR § 25
Information om par-cykel inom vård och omsorg samt anhörigstöd
Anhörigkonsulent Carita Nurmi informerar om den inköpta par-cykeln inom vård
och omsorg. Cykeln är eldriven och styrs samt bromsas av föraren, men ger även
brukaren som sitter bredvid möjligheten att trampa. Cykeln har varit runt på de olika
särskilda boendena inom kommunen så att brukarna har fått möjligheten att testa på
den. Det är ca 150 stycken som har testat cykeln och på enklare utvärdering om hur
cykeln har fungerat har responsen varit positiv. Önskan är att kunna köpa in
ytterligare två cyklar så att man kan ha en par-cykel vardera på de större orterna
Ellös, Svanesund och Henån.
Information ges om anhörigstödets insatser under hösten 2017. Under vecka 40 hålls
en seniormässa på Kajutan i Henån. Responsen är mycket positiv och ett flertal
föreningar har visat sitt intresse för att kunna medverka. Föreningarna som kommer
ställa ut är olika med bland annat cykling och boule. Carita informerar även om de
olika anhöriggrupperna som finns för demenssjuka och personer med afasi.
Informationsblad ges ut i samband med sammanträdet och de finns även att hämta
hos anhörigkonsulenten.
____________
Råden lägger informationen till handlingarna.
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KPR/KHR § 26
Återkoppling om läsplattor för brukare på daglig verksamhet
På kommunala pensionärs- och handikapprådet i maj informerade verksamhetschef
för stöd och omsorg Ralja Angelis om det pågående arbetet med läsplattor för
brukare på daglig verksamhet. Projektet är ett teknikprojekt som drivs i Fyrbodal
med mål att hitta nya digitala lösningar och hjälpmedel som ska stötta brukarna för
att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Förvaltningsområdeschef Lisbeth Tilly informerar om att man inte har kommit
längre i projektet då man behöver ITs hjälp för att kunna gå vidare då det systemet
som finns i Orust kommun inte är kompatibelt med apparna. Förslag uppkommer att
den nya IT-chefen Göran Engblom bjuds in till nästkommande sammanträde för att
informera om IT-utvecklingen som sker just nu.
_____________
Råden lägger informationen till handlingarna.
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KPR/KHR § 27
Handlingsplan avseende kostnadsminskning för åren 2018-2020 för
Förvaltningsområde omsorg
På uppdrag av Kommunstyrelsen gjordes en genomlysning av Förvaltningsområdet
omsorgs kostnader av ett extern konsultföretag. Orsaken till genomlysningen var det
stora underskottet som förvaltningsområdet gjorde 2016. Resultatet av
genomlysningen påvisade att förvaltningsområdets kostnader i förhållande till andra
jämförbara kommuner är betydligt dyrare. Utifrån genomlysningen har förvaltningen
tagit fram en handlingsplan för att minska kostnaderna i förhållande till andra
kommuner.
Lisbeth Tilly informerar om att tjänstemännen arbetar med att se över både icke
lagstadgade samt lagstadgade verksamheter inom förvaltningsområdet. Man har
hittills lyft upp fem tjänsteskrivelser till både utskottet för omsorg samt
kommunstyrelsen.
Daglig sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder är en icke
lagstadgad verksamhet där förslaget är att verksamheten ska kvarstå men att man ska
göra en översyn på strukturen av verksamheten då man anser att innehållet ska
anpassas till klienterna. En annan verksamhet man har sett över är anhörigstödet som
idag är en tjänst på 75 %, både tjänstemän samt politiker anser att detta är något som
ska kvarstå. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom finns idag placerade i
Henån och Ellös. Tjänstemän samt politiker är eniga om att verksamheten ska
kvarstå. Den fjärde verksamheten som man har sett över där förslaget är att ingen
förändring ska ge är korttidsboendet. Korttidsboende är som de andra inte
lagstadgad men man har beslutat att det är en verksamhet som ska finnas kvar.
Via handlingsplanen har man även gjort en översyn av de särskilda boendena som
finns på Orust varav tjänstemännen har skrivit fram ett förslag att avveckla Ågårdens
demensboende. Detta är ett beslut som både utskottet för omsorg samt
kommunstyrelsen är eniga om. Avvecklingen kommer att ske under 2018 när det nya
äldreboendet Gullvivan är färdigt, i dagsläget beräknas boendet vara klart sen vår
2018. Brukarna som i dagsläget bor på Ågården kommer att flyttas till Gullvivan.
Hur man istället kommer använda Ågårdens lokaler är inte beslutat.
Diskussion förs kring den nya lagen om samverkan kring utskrivning av sluten hälsooch sjukvård som ska träda i kraft 1 januari 2018. Förslag läggs fram att bjuda in den
nya verksamhetschefen för Capio vårdcentral på nästkommande möte för att
diskutera vidare kring detta samt att få en presentation av den nya chefen.
____________
Råden lägger informationen till handlingarna.
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KPR/KHR § 28
Restaurang på särskilda boenden i Orust kommun
PRO i Henån, Morlanda och Stala samt SPF Orustveteranerna har på gemensamt
föreningsmöte 4 september 2017 tagit upp frågan varför inte alla restauranger på
äldreboendena är öppna för alla.
Lisbeth Tilly informerar att det endast finns kök på Kaprifolgården samt
Strandgården av de särskilda boendena. Strandgårdens restaurang är öppen är alla att
äta på medan de andra boendena endast har matplatser för brukarna och alternativt
anhöriga vid särskilda tillfällen. Förutsättningarna att ha restauranger för alla
pensionärer finns inte i dagsläget.
___________
Råden lägger informationen till handlingarna.
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KPR/KHR § 29
Upprustning av rastplatser samt översyn av rastplatsernas antal
PRO i Henån, Morlanda och Stala samt SPF Orustveteranerna har på gemensamt
föreningsmöte 4 september 2017 tagit fram förslag till kommunen att göra en
upprustning av rastplatser som allmänheten kan ta del av genom, samt en översyn av
rastplatsernas antal då man anser att alla större samhällen på Orust bör ha detta.
Björn Martinsson från Förvaltningsområde samhällsutveckling tar emot förslaget och
för frågan vidare till mark och exploatering. Återkoppling av frågan sker på
sammanträdet våren 2018.
____________
Råden lägger informationen till handlingarna.
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KPR/KHR § 30
Budgetprocessen
Ekonomichef Susanne Ekblad informerar om den årliga budgetprocessen som startar
varje år i januari och fortlöper under årets gång. Under våren tar verksamheterna
fram statistik över bland annat demografi som blir underlag över hur behoven för
budget kan väntas att se ut. Dessa underlag används sedan till att arbeta fram ett
budgetförslag som lämnas till politikerna att se över. I juni går förslaget upp till
kommunstyrelsen och beslut tas i augusti. När budgeten är politiskt tagen börjar
verksamheterna under hösten att arbeta med detaljbudgeten med mål och uppdrag.
____________
Råden lägger informationen till handlingarna.
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KPR/KHR § 31
Övriga frågor
Förslag ges att färdtjänsthandläggare Christoffer Nilsson bjuds in till nästkommande
sammanträde för att informera om färdtjänsten samt att svara på frågor.
Fråga uppkommer om kommunen erbjuder hemdialys, detta är en fråga som
mediciniskt ansvarig sjuksköterska Ann-Christine Westberg kan ge svar på.

