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Anita Carlén, ersättare Morl. PRO
Birthe Hellman, ersättare SPF
Johan Stein, vice ordförande i Utskottet för omsorg
Anne Hermansson, HSO, Kommunala handikapprådet § 20-24
Gunvor Samuelsson, SRF, Kommunala handikapprådet § 20-24
Dag Ekliden, Neuroförb. Kaprifol, Kommunala handikapprådet § 20-24
Maria Lerklev, PSO, Kommunala handikapprådet § 20-24
Susanne Hafstad, Folkhälsorådets samordnare § 18
Anne-Louise Sorbring, anhörigkonsulent i vård och omsorg § 18
Ulla-Britt Bagge, Studieförbundet Vuxenskolan Väst § 18
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef omsorg § 19-20
Mona Berg, verksamhetschef handikappomsorgen § 21
Eva Johansson, arbetsmarknadsansvarig i arbetsmarknadsenheten § 22-23
Berry Svensson, arbetsledare arbetsmarknadsenheten § 22-23
Hanna Klingsander, enhetschef daglig verksamhet, handikappomsorgen
Lotta Hofmann, sekreterare

Orust kommun
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3

2013-11-25

Exp:
Folkhälsorådets samordnare
Frivilligsamordnare voo
Ulla-Britt Bagge, Studieförbundet Vuxenskolan
KPR § 18
Planering av Seniormässa 2014
Ansvariga för anordnandet av seniormässan 2014 vill påbörja ett resonemang kring
gemensam planering av Seniormässa 2014 i samverkan med
pensionärsorganisationerna och andra frivilligorganisationer. Tanken finns att
genomföra Seniormässan i slutet av 2014.
Folkhälsosamordnaren, representanten för Studieförbundet Vuxenskolan och
anhörigkonsulenten redogör för bakgrund, upplägg och platser där seniormässan
tidigare år har genomförts och ställer frågan till pensionärsrådet om tips och idéer för
kommande seniormässan och tankar på att ta fram en arbetsgrupp för att jobba
vidare med förslagen.
Förslag finns bland annat om:
• Tillgänglighetsdatabasen (berör alla)
• Fiberkanaler (framtidens trådlösa nätverk)
• Representant från sjukvården, biblioteket, tandvården, syn- och hörselcentralen
• Modevisning
• Information om bostadssituationen (valmöjlighet) för pensionärer i kommunen
• Föreläsare intressant ämne ex. demens/alzheimer etc.
Pensionärsrådet samtalar om hur rådet ska vara länken till respektive föreningar och
hämta hem idéer från medlemmarna, bildandet av en arbetsgrupp med komplettering,
hur annonsering ska ske i form av Orustkommunikén, program, affischer och möte
"brainstorming" före jul för vidare planering. Rådet konstaterar att tid hinner alla
träffa sina medlemmar i respektive pensionärsföreningar inför ett möte innan
julhelgerna.
______________
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att Anne-Louise Sorbring gör en inbjudan för träff tisdagen den 17 december 2013
kl. 14.00 för utskick enligt sändlista i syfte att påbörja planeringen av seniormässa
2014.
______________
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Exp:
Förvaltningsområdeschefen
Verksamhetschefen för vård och omsorg
Förvaltningsområde samhällsutvecklings planchef
KPR § 19
Information om beslut att öppna upp Ågården 2, Henån
Enligt beslut kommer verksamhetsområdet vård och omsorg att öppna upp Ågården
2 för att klara nuvarande situation med att kunna verkställa biståndsbeslut i form av
särskilt boende för personer med demenssjukdom inom rimlig tid.
Förvaltningsområde omsorg har fått pengar i budget för öppnandet av Ågården 2,
som enligt planering kommer att öppna upp i mitten av januari 2014. Det kommer att
annonseras efter personal.
Förvaltningsområdeschefen redogör för bakgrunden när Ågården 2. Byggnaden
består av 2 våningar och det har varit 16 platser. 8 platser i det övre planet stängdes
en gång stängdes på grund av att det inte var ett optimalt äldreboende. Det nedre
planet har hela tiden varit ett demensboende. Utvecklingen gör att kommunen måste
öppna upp igen på grund av ett utökat behov av demensplatser.
Orust kommun har idag 147 boendeplatser inom äldreomsorgen och prognosen säger
att behovet av äldreomsorgsplatser kommer att öka med cirka 6 platser om året fram
till 2020. Det finns idag en kö på 16 - 17 platser.
Planeringen är i nuläget ett nytt boende i anslutning till Kaprifolgården.. Första
spadtaget för detta boende bör tas 2015. Förvaltningsområdet kommer också se över
Ängsviken och Strandgården för att möta framtidens behov bland annat möjlighet till
parboende m.m.
I samband med informationen påpekar Johan Stein att när det gäller strukturen i
kommunen om framtidsfrågor, så finns det en framtidsgrupp, där sådana frågor som
lyfts på mötet, exempelvis bör innehålla planering om framtida äldreboenden och vad
de geografiskt ska ligga på ön.
______________
Med anledning av ovanstående information om framtida behov av äldreboendeplatser
beslutar pensionärsrådet att 2014 ta upp punkten igen och då bjuda in representant
från Förvaltningsområde samhällsutveckling.
______________
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Exp:
Förvaltningsområdeschefen FO
KPR § 20
Gemensam information med Kommunala handikapprådet Förvaltningsområde omsorgs Budget 2014 - Förutsättningar att få budget i
balans 2014.
I budget 2014 som Kommunstyrelsen tidigare har tagit beslut på innebär det
Förvaltningsområde omsorgs del besparingar på 9,7 miljoner inom
verksamhetsområdena.
I Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-14 § 186 om antagande av Budget 2014 med
plan 2015 och 2016 samt fastställande av skattesats 2014 finns tillägg att tillföra medel
till Förvaltningsområde omsorg:
• Familjebehandlarna
1 300
• Dagverksamheten
600
• Habiliteringsersättning
250
• Öppna förskolan
400
Med anledning av förändringar i budget 2014 måste hela detaljbudgeten omarbetas,
vilket gör att det inte kommer att vara någon klar budget för 2014 förrän efter
årsskiftet i januari månad.
Råden får en redogörelse om att det för omsorgs del innebär nerdragningar i
verksamhetsområdena med cirka 7 miljoner. Det är svårt att beräkna, men
helårseffekten för 2014 kan bli cirka 5 miljoner.
Upphandling pågår av matdistribution, som är en dyr verksamhet, där det åtgår stora
personalresurser,, städenheten uppgör och går över till ordinarie hemtjänst, alla
insatser ska vara biståndsbedömda m.m.
Samtal förs om ökningen av biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten och
påverkan av förvaltningsområdets budget, då inga ytterligare medel har tillförts
förvaltningsområdet för ökningen. Samtal förs även om behov av
resursfördelningssystem i kommunens budget, en ½ - dags inbjudan till
Kommunstyrelsen för att informera om hur utvecklingen inom vård och omsorg,
handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen ser ut och hur
besparingsåtgärderna påverkar området, kostnader för sommargäster, RUT-avdrag,
mest sjuka äldre som kräver mycket resurser m.m.
Råden tackar för informationen.
______________

Orust kommun
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6

2013-11-25

KPR § 21
Gemensam information med Kommunala handikapprådet om Handbok och
vägledning för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen, SoL
Förvaltningsområde omsorg har upprättat förslag på Handbok och vägledning för
biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen, som inkluderar riktlinjer för skälig
levnadsnivå enligt SoL samt bilagor med granskningsnyckel för biståndsbedömningen
och förslag på guider för hembesök och samtal.
De båda råden tar del av dokumentet och verksamhetschefen för
handikappomsorgen går tillsammans med råden igenom och förtydligar olika avsnitt i
handboken och vägledningen, hur handläggarna arbetar, vilka lagkrav som gäller och
skillnaden att tillförsäkra skälig levnadsnivå som gäller för socialtjänstlagen och goda
levnadsvillkor som gäller för LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) samt hur kommunicering sker till den person som får
beviljat/avslag på bistånd.
Socialstyrelsen är tydliga med att alla insatser ska vara biståndsbedömda. Detta
innebär en rättsäkerhet för den enskilde då besluten går att överklaga.
Verksamhetschefen förtydligar vad handbok och vägledning för biståndshandläggning
enligt SoL gäller för insatser trygghetslarm, behov av hemtjänstinsatser till öarna,
matdistribution, kriterier för att få ett boende, växelvård, avlösning i hemmet m.m.
Kommunstyrelsen tar beslut 27 november.
Handboken och vägledningen gäller generellt, men det är sedan alltid en individuell
bedömningen utifrån den enskildes behov när beslut om bistånd fattas.
Råden tackar för informationen.
______________
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KPR § 22
Gemensam information med Kommunala handikapprådet om rapport om
kommunens arbete med strandstädning 2013
1994 började Orust kommun med strandstädning. Under tiden 5 april – 15 oktober
har årets städning av kommunens öar och stränder pågått.
Kommunens naturvårdslag har i sin ordinarie verksamhet utfört strandstädning under
sommarhalvåret 2013. För att utföra jobbet på bästa sätt och för att kunna ta sig ut till
öarna har en arbetsbåt varit stationerad på Stocken. Naturvårdslaget har också röjt sly
med mera runt värdefulla kulturminnen på öarna i skärgården.
Kommunen deltar i en internationell skräpundersökning där Länsstyrelsen har utsett
Barrevik som referensstrand. Strandsträckan är 100 meter och städas 4 gånger/år.
För detta uppdrag får kommunen 16 000 kronor.
Projektet "Ren Kust" syftar till att samordna och effektivisera strandstädningen längs
Bohuskusten. Arbetsmarknadsenheten har från projektet erhållit 20 000 kronor i
bidrag.
I år har fler föreningar och stiftelser engagerat sig i strandstädningen. Naturvårdslaget
har samarbetat med "Städa Sverige" som i sin tur engagerat några av kommunens
föreningar. Föreningen "Strandstädarna" och "Håll Sverige Rent" har också varit
aktiva i arbetet.
I övrigt redogör ansvarig för arbetsmarknadsenhetens uppdrag. Enligt arbetsledaren
avslutades strandstädningen i oktober månad. I år har det varit gynnsamt tack vare
övervägande ostliga vindar, som medför mindre skräp än vad västliga vindar orsakar.
Det är västra Orust som strandstädas. Innehållet består mest av olika platsmaterial,
som är ett stort problem dels för miljön dels för djurlivet. Västkuststiftelsen har
ansvar för naturreservaten och sköter marken där.
Under vintern arbetar naturvårdslaget i arbetsmarknadsenheten i kommunens skogar
m.m.
De båda råden tackar arbetsmarknadsenheten för informationen.
______________
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KPR § 23
Gemensam information med Kommunala handikapprådet om Café Tittin på
Kaprifolgården i Henån
Henåns PRO har drivit Café Tittin i 14 år, men har nu sagt upp överenskommelsen
mellan kommunen och föreningen.
Servicelaget i Arbetsmarknadsenheten har många uppdrag, men kommer tillfälligt
driva kaféverksamheten 2-3 dagar i veckan, måndag, onsdag och fredag kl. 10.00 14.00 i avvaktan på fortsatt planering av verksamheten. Café Tittin stänger 18
december inför julhelgerna.
Syftet är att behålla den kundkrets som har varit tidigare. Det som nu är under
diskussion är prissättningen för att hålla sig den konkurrenslag som gäller.
Enligt lag har kommunen rätt att bedriva verksamhet utifrån kommunens
arbetsmarknadsåtgärder där målet är att arbetslösa ska ha möjlighet att komma ut på
arbetsmarknaden.
De båda råden tackar arbetsmarknadsenheten för informationen
______________
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Exp:
Förvaltningsområdeschefen FO
Arbetsmarknadsansvarig AME
KPR § 24
Gemensam information med Kommunala handikapprådet - Övriga frågor
Legitimerad personal i Orust kommun
Pensionärsrådet tar upp frågan om legitimerad personal inom hemtjänsten i
Förvaltningsområde omsorg och samtal förs om ID-kort.
Lotta Husberg och Johan Stein tar med sig frågan till förvaltningsområdeschefen och
att återkopplar därefter till de båda råden vi möte 2014.
Fixartjänst
I samband med informationen från arbetsmarknadsenheten om strandstädning och
verksamheten Café Tittin kom frågan upp om fixartjänst och om det finns någon
uppföljning hur det har fungerat med uppdraget.
Punkten tas upp på dagordningen vid nästa pensionärs- och handikappråds möte i
februari 2014, där arbetsmarknadsansvarig kommer att presentera en sammanställning på
utförda uppdrag gällande fixartjänst.
______________

