Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Kommunala pensionärsrådet

2013-02-18

Plats och tid

Biblioteket, Kajutan, Henån, 2913.92.18 kl. 15.00-17.00

Beslutande

Allan Andersson, Stala PRO
Jan Hansson, Morl. PRO
Ulla Damberg, Henåns PRO ers.
Eva Wenäll, SPF

för L-O Hermansson

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Allan Andersson

Justeringens
plats och tid

Protokollet skickas med post för justering.

Sekreterare

……………………………………..
Lotta Hofmann

Ordförande

……………………………………..
Lotta Husberg

Justerare

……………………………………..
Allan Andersson

Paragraf 1-5

ANSLAG/ BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

2013-02-18SammanträdeDatum

Datum för anslags
uppsättande

2013-03-11

Förvaringsplats
För protokollet

Centrumhuset, Henån, Förvaltningsområde omsorg

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Lotta Hofmann

2013-04-09

1

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunala pensionärsrådet

Övriga deltagare:

2013-02-18

Maisie Almergren, Stala PRO ersättare
Kenneth Ericsson, Orustpens.
Solveig Eldenholm, verksamhetschef vård och omsorg § 1
Eva Johansson, samordnare arbetsmarknadsenheten § 3
Anne Hermansson, HSO, KHR kom kl. 16.00 § 3 - 5
Anna-Lena Johansson, HSO, KHR § 3 - 5
Gunvor Samuelsson, SRF, KHR § 3 - 5
Kerstin Duell, SRF, KHR § 3 - 5
Henny Johansson, Reumatikerf., KHR § 3 - 5
Annica Erlandsson, HSN, KHR § 3 - 5
Lisbeth Arff, HSN, KHR § 3 - 5
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef § 4
Lotta Husberg, ordförande KPR/KHR & utskottet för omsorg
Johan Stein, v. ordförande i utskottet för omsorg
Lotta Hofmann, sekreterare
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KPR § 1
Information om verksamhetsområdet vård och omsorg
Solveig Eldenholm är ny verksamhetschef i vård och omsorg. Hon kommer från
Vårgårda kommun där hon har haft motsvarande befattning.
Råden får information om kommunens särskilda boenden dels avdelningar för
äldreboenden och demensboenden och antal platser dels korttidsboende som är till för
eftervård från sjukhus/växelvård och avlösning eller i avvaktan på permanent bostad.
Ängsviken, Henån - avdelningar Kajutan - Vinrankan samt korttidboende
Fyrklövern, Svanesund - avdelningar Gläntan - Backen
Fyrklövern, ny enheten samt avdelningarna Täppan och Hagen
Ågården, Henån - demensboende
Kaprifolgården, Henån har avdelningarna Kaprifol -Linden, Kastanjen-Lönnen och
Aspen
Strandgården, Ellös har avdelningarna Skäret - Klippan - Holmen och Strandvägen 4.
Kommunen har 147 lägenheter i de särskilda boendena.
4 enhetschefer ansvarar för 4 hemtjänstsområden:
Gullholmen/Södra/Flatön
Röra/Torp-Myckleby
Tvet och/Städenheten/Dagverksamhet-Ellös
Övre och nedre Svanesund
En enhetschef ansvarar för kommunens hemsjukvården och rehabenheten.
Utöver finns bland annat dagverksamhet för dementa i Ellös och Henån, resursenheten,
hemtjänstens samordnare, anhörigstödkonsulent och aktivitets/anhörigsamordnare.
Verksamhetschefen informerar om kommande förbättringsarbeten inom verksamheten,
öppna jämförelser, social dokumentation där det sker en 4 dagars utbildning för
dokumentombuden utifrån statliga krav, kvalitetssäkring av verksamheten genom
kvalitetsregister Senior Alert, palliativa registret, BPSD (demensregister). Information
även om förflyttningsutbildningar, planeringsteam för trygg hemgång, validering (mäta
den kunskap som personalen har) för fortsatt utbildning av personalen.
Råden samtalar om personal, intraphone (registrering av utförd tid av insatser),
utvecklande av verksamhetssystem, avvikelsedokumentation, biståndsbedömning,
lagstiftningar, vårdtyngd, kontinuitet, utbildningsfrågor i pedagogik, bemötande och
attityder m.m.
______________
Kommunala pensionärs- och handikapprådet tackar för informationen.
_____________
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KPR § 2
Övriga frågor
Balansgruppen
Enligt Kommunala pensionärsrådet 2012-11-05 § 20 skulle Jan Hansson, Morlanda PRO
ta kontakt med verksamhetschefen för Carema, Sima Niklund för att få information om
avtal och dagrehab.
Jan Hansson redogör för avtal och Caremas dagrehab. Han har även fått en förfrågan
om PRO-föreningarna på Orust eventuellt skulle starta upp någon liknande aktivitet som
kommunen tidigare anordnade gällande balansgruppen för strokepatienter.
______________
Pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna.
______________
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KPR § 3
Uppföljning av Fixartjänst - Gemensam information med Kommunala
handikapprådet
Fixartjänst är organiserat under individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde
Arbetsmarknadsenheten. Fixartjänst startade upp 2012 och Orust kommun erbjuder
Fixartjänst för att öka tryggheten för äldre personer som bor hemma. Tjänsten är en del
av Orust kommuns säkerhetsarbete för att förebygga fall- och halkolyckor i hemmet.
Råden tar del av broschyr och dokument gällande uppföljning av fixartjänst där det finns
en beskrivning av syfte, för vem det är till för, kostnaden för kommunen som har utfört
uppdragen, vilka sysslor fixartjänst har utfört inomhus dels i form av säkerhetsformer
som har genomförts för att minska risken för fall- och halolyckor dels att förbättra
brandsäkerheten i hemmet. På säkerhetsronden följs en checklista där eventuella brister
och/eller åtgärder antecknats.
Samtal förs om antal tillfällen, telefonsamtal, önskemål om utomhussysslor dels
gräsklippning dels snöskottning som inte fixartjänst åtar sig utifrån lagkrav om
konkurrenssättning, förankringsprocessen, möjligheter att få hjälp som inte har
hemtjänst, informationsflöde att nå ut till allmänheten samt fortsatt och möjlig
utveckling av fixartjänst.
______________
Kommunala pensionärs- och handikapprådet tackar för informationen.
______________
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KPR § 4
Information om planering gällande införandet av valfrihetssystem (LOV) Gemensam information med Kommunala handikapprådet
Kommunstyrelsen beslutade 2011 om att utreda förutsättningarna för att möjliggöra
för kommuninvånarna på Orust att välja utförare enligt lagen om valfrihet. En av
förutsättningarna för detta var att göra en genomlysning av kostnaderna i
verksamheter. För detta engagerades ett konsultföretag, Ensolution, som har tagit
fram en metod för att mäta kostnad per brukare.
Den utredningen gjordes under våren 2012 och bekostades med stadsbidrag. Tanken
var att LOV utredningen skulle göras av tjänstemännen i förvaltningen men med
anledning av personalavgångar så var det inte möjligt då kompetensen saknades.
Förvaltningsområdeschefen för Verksamheten för omsorg beslutade under september
att ge uppdraget att utföra utredningen till Ensolution AB. Statliga, för ändamålet
sökta medel, bekostar utredningen.
Ensolution AB har nu tagit fram ett underlag som beskriver dels vad lagen om
valfrihet innebär dels vilka förutsättningar som krävs utifrån nuläget inom
äldreomsorgen och påpekanden om vad som behöver förändras när det gäller
tilldelning av resurser och verksamhetens organisation samt förfarandet när det gäller
upphandling av externa utförare.
Det troliga är, när det gäller lagen om valfrihet , att det under 2014 kommer att bli
obligatoriskt för kommunerna att erbjuda andra utförare än de egna verksamheterna.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 § 308 att ge Utskottet för omsorg i uppdrag att
förebereda och föreslå nödvändiga förändringar i verksamheten och i
resursfördelningssystemet i syfte att införa kundval inom hemtjänsten från och med 1
januari 2014. Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp reserverar sig mot beslutet.
______________
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef informerar att det väcker många frågor och
mycket förarbete innan LOV (Lagen om valfrihet) kan införas i kommunen. En översyn
kommer att ske av egna organisationen, kommunens egna kostnader måste räknas fram,
en översyn av biståndsorganisationen skall göras samt projektets grupperingar är utifrån
styrgrupp (politisk), ledningsgruppen i förvaltningsområdet omsorg, referensgrupper där
pensionärsrådet ingår samt att projektet eventuellt blir klart framemot vårkanten 2014.
Kommunens fördelar är att verksamhetschefen tidigare har arbetat med LOV samt att
upphandlingsenhetens chef har varit med när Uddevalla kommun införde LOV.
Pensionärs- och handikapprådet kommer regelbundet få information och även
kommunens hemsida kommer att vara uppdaterad.
Samtal förs om externa utförare och hur det ser ut i andra kommuner, lagstiftning av
LOV, fördelar för kommunen att ser över sin egna organisation, enkätförfarandet vid
förstudien och vårdtagarnas upplevelser av kommunens vårdinsatser,
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personalkontinuitet, valfrihet, biståndsbedömning och stolthet för sin profession inom
hemtjänsten, logistik, utbildningar för personalen m.m.
Projektledaren återkommer med information framöver.
______________
Kommunala pensionärs- och handikapprådet tackar för information.
______________
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Exp:
Bygglovsarkitekten/Samordnaren MBN
Representanter
KPR § 4
Tillgänglighetsgrupp - Gemensam information med Kommunala handikapprådet
Ordföranden informerar om att bygglovsarkitekt och samordnare för Miljö- och
byggnadsförvaltningen, Cecilia Segerstedt, har varit i kontakt med henne med tanke på
en eventuellt uppstart av en tillgänglighetsgrupp, som aktivt skall arbeta med
tillgänglighetsfrågor. Råden får ta den av ett PM med sammanställning av de första
idéerna kring vilka frågor en sådan grupp skulle kunna arbeta med.
Avstämning med ansvarig chefer måste göras som ett första steg och planeringen är i
nuläget på idéstadiet. Cecilia Segerstedt kommer i maj månad att informera hur tanken är
att gå vidare med idéstadiet för vidare utveckling.
Ordföranden vill ha 2-3 representanter från vardera grupp.
Göran Lindblad, NHR påpekar att det fungerar mycket bra med utskick av ritningar från
Förvaltningsområde samhällsutveckling.
______________
Kommunala pensionärsrådet väljer Jan Hansson, Eva Wenäll och Kenneth Ericsson.
Kommunala handikapprådet väljer Göran Lindblad, NHR och Gunvor Samuelsson,
SRF.
______________

