Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunala pensionärsrådet
Kommunala handikapprådet

2016-09-05

Plats och tid

Kommunhuset, Henån, sammanträdesrum Årholmen 2016-09-05 kl.
15.00 – 17.30

Beslutande

KPR
Tore Berntsson, Morlanda PRO
L-Olof Hermansson, Henån PRO
Ing-Britt Knutsson, Orustp.
Florende W Göthe, SPF

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Florence W Göthe, KPR och Tommy Arvidsson, KHR

Justeringens
plats och tid

Protokollet skickas med post.

Sekreterare

………………………………
Lotta Hofmann

Ordförande

………………………………
Bertil Olsson

Justerare

………………………………
Florence W. Göthe

KHR
Tommy Arvidsson, Reumatik.f.

Paragraf 38 - 43

……………………………
Tommy Arvidsson

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunala pensionärsrådet/Kommunala handikapprådet

Sammanträdesdatum

2016-09-05

Datum för anslags
uppsättande

2016-09-26

Förvaringsplats
För protokollet

Kommunhuset, Henån, Förvaltningsområde omsorg

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Lotta Hofmann

2016-10-18
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Övriga deltagare:

2016-09-05

Maisie Almergren, Stala PRO
Inger Eriksson, Morlanda PRO
Kerstin Sjöholm, Orustpensionärerna
Eva Wenäll, SPF
Carita Nurmi, anhörigkonsulent
Åsa Mattsson, Taltjänst V.G.
Anette Borgström, Taltjänst V.G
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef
Bertil Olsson, ordförande
Lotta Hofmann, sekreterare
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KPR/KHR § 38
Information från Taltjänst, Västra Götalandsregionen
Taltjänst finns under Västra Götalandsregionen. Verksamheten vänder sig till för
olika målgrupper, med någon funktionsnedsättning, som behöver hjälp med tal, läs
eller skrivstöd. Servicen är avgiftsfri. Funktionsnedsättningen kan gälla afasi, dyslexi,
cerebral pares (CP) eller neurologiska sjukdomar. Taltjänst servar kommunikationen
mellan människor och åker även ut på begäran till olika föreningar.
Taltjänst redogör för begreppen talstöd, Lässtöd, skrivstöd
3 personal är anställda av regionen i verksamheten. Företag och timanställda anlitas
vid behov. Totalt är de 7-8 stycken personer som ingår i verksamheten. Servicen sker
mycket på kvällar och helger och samtal förs om kvalitetssäkring samt hur man på
bästa sätt kan nå ut med informationen om Taltjänst till tolkanvändare.
Representanterna för Taltjänst delar ut broschyrer och påpekar till råden att de gärna
kommer ut till de olika medlemsorganisationerna för information.
Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet tackar för
informationen.
____________
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KPR/KHR § 39
Information av anhörigkonsulenten om föreläsningar i höst
Föreläsning: ”I dina ögon” – Thomas Nyblom
Plats:
Uddevalla museum
Tid:
27 september kl. 18.00-20.00
Föreläsning:
Plats:
Tid:

Demensförbundet, Pär Rahmström, ordförande
och Hans-Inge Lindeskog, demenssjuksköterska
Kyrkans hus, Henån
1 oktober kl. 11.00-14.00

Föreläsning:
Plats:
Tid:

Kultur & Hälsa- Berika livet
Dalheimers hus, Göteborg
26 oktober kl. 09.30 – 15.30

Föreläsning:
Plats:
Tid:

Vid 65 – Vem är jag då? – Äldre med psykisk ohälsa, Susanne Rolfner
Bohusläns muséum, Uddevalla
22 november kl. 18.00-20.00

________________
Anhörigkonsulenten skickar med e-post till råden.
Önskemål finns om maillista till rådens representanter.
________________
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KPR/KHR § 40
Presentation av ny förvaltningsområdeschef för omsorg
Lisbeth Tilly är ny förvaltningsområdeschef och har tidigare bland annat arbetat i Ale
kommun. Förvaltningsområdeschefen har lång erfarenhet gällande flera
chefspositioner inom omsorg som verksamhetschef, enhetschef och sektorchef. Hon
har också erfarenhet inom kyrkans verksamheter och har arbetat mot Kommunala
pensionärsrådet och Handikapprådet samt även mot ideella föreningar, anhörigstöd
och även pensionärsföreningar.
______________
Råden tackar för information.
______________
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KPR/KHR § 41
Information om Förvaltningsområde omsorgs verksamhetsområden
Vård och omsorg (äldreomsorg) och Stöd och omsorg (handikappomsorg)
Förvaltningsområdeschefen informerar om situationen inom omsorgs verksamheter
gällande sommaren 2016. Det har varit inne personal som inte har fyllt 18 år. Detta
har medfört att vissa arbetsuppgifter inte har kunnat delegeras, vilket har gjort att det
har blivit ett större tryck på ordinarie personal . Tillkommande 40-45 sommargäster
gör att hemtjänsten och hemsjukvård belastas mer under sommaren, men det har
varit god bemanning inom hemsjukvården och överlag har det fungerat väl ute
verksamheterna.
På grund av underskott i ovanstående verksamheter kommer det ske en översyn av
biståndsdelen.
Ordföranden informerar om ett heltidsprojekt med 2 pilotgrupper, ett äldreboende
(Kaprifolgården) och ett inom hemtjänsten, som har startat upp. Syftet är att
personal kan få heltid om man vill ha och delade turer kommer tas bort m.m.
Prislappen är att det blir ökade personalkostnader för kommunen, men det finns
ingen politisk oenighet i frågan enligt ordföranden. Det blir en kvalitetssäkring för
brukare och personal. Kommunal är för projektet.
Individ- och familjeomsorgen
Med anledning av det ökade antalet asylsökande – ensamkommande barn så har
omsorg extremt svårt att få tag i socionomer med rätt kompetens. Det är likadant
inom äldreomsorgen när det gäller att rekrytera enhetschefer och övrigt även
verksamhetschefer med rätt kompetens.
Alla kommuner ska ta emot asylsökande och personerna blir anvisade till
Migrationsverkets boende i kommunerna. När personerna får permanent
uppehållstillstånd (PUT) behöver de hjälp med boende samt kontakter m.m. Då
vänder de sig till berörd handläggare i kommunerna som förmedlar kontakter mellan
de olika instanserna som de har behov av. Frågan om asylsökande är en
kommunstyrelsefråga.
Samtal förs om frågan varför det är så stora problem att få rätt kompetens just för
Orust kommun. Kommuner med attraktivt läge, bra allmänna kommunikationer och
bra löneläge har en fördel att få personer med rätt kunskap och kompetens. Vad
beträffar Orust så ligger inte kommunen sämre till gällande lönenivåer mot andra
kommuner.
_______________
Kommunala pensionärsrådet anser att de allmänna kommunikationerna över ön
måste förbättras. Infrastrukturen är jätteviktig samt heltidsanställning är också viktig.
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KPR/KHR § 42
Övriga frågor
Punkt 1 på dagordningen
Föregående protokoll – bostadsförsörjning.
Ted Lärnhem, Orusts bostadsstiftelse är inbjuden till oktobermötet.
Inkommen skrivelse (Dnr 2016:1506)
En skrivelse har kommit in från pensionärsrådet med fem frågor.
1. Gemensam skrivelse från KPR till VG regionen om Capio vårdcentraler.
Råden framför synpunkter framförallt svårigheterna om nåbarhet för
patienterna. Ordförande informerar om att det inte är en kommunfråga.
Representant för KPR vill ha ett möte med ansvariga för Capio.
2. Matleveranser. Pensionärsrådet har som förslag att vid möte 31 oktober få
äta lunchlådan som distribueras till vårdtagarna samt information från
hemtjänsten när undersköterskan levererar maten.
3. Hur ser kön ut till särskilda boenden. Information nästkommande möte.
4. Hur ser kön ut till pensionärsboenden. Råden tar del av dokument från
avgiftshandläggaren.
5. Varför får inte Närbussen köra fram till ICA Pärlans entré?
Företagarföreningen i Henån har tagit beslut om parkeringsförbud på
Hamntorget. Torget är privat mark. Kommunen för en dialog med
företagarföreningen, men frågan är inte slutförd ännu. Pensionärsrådet anser
att kommunen sparar in kostnader som kan uppstå när personen inte kan ta
Närbussen utan istället behöver insats från hemtjänsten med att handla.
KPR/KHR Paragraf 35
Diskussion förs om tidigare möte i maj § 35 SPF om inkomna skrivelser, SPF
Orustveteranerna. Se separat paragraf.
Frågor till KPR/KHR nästkommande möte
Sekreteraren ska ha inkomna skrivelser och frågor 3 veckor innan nästkommande
möte.
Budget 2016 och 2017
I nästkommande möte presenteras delårsrapporten 2016 och budget 2017
Vice ordförande
Lars-Olof Hermansson har avsagt sig uppdraget som vice ordförande – Nytt förslag
skulle lämnas i septembermötet. Pensionärsrådet har inte utsett någon till mötet och
skjuter på frågan.
Ordföranden tydliggör för råden att ersättare för ordföranden är Ulf Sjölinder enligt
reglementet. Skulle båda ha förhinder går utvald representant i Kommunala
pensionärsrådet och handikapprådet in enligt taget beslut. Vice ordförande i
Kommunala pensionärsrådet och handikapprådet utses av ledamöterna.
_____________
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Pensionärsrådet meddelar ordföranden tid när de träffar Capios ledning.
Ordföranden undersöker möjligheterna om förslaget om att få smaka på lunchlådan
samt få information från hemtjänsten när undersköterskan levererar maten vid nästa
möte 31 oktober.
Representant SPF kommer in med ett tillrättaläggande gällande tidigare protokoll
paragraf 35.
______________

8

Orust kommun

Kommunala pensionärsrådet
Kommunala handikapprådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2016-09-05

KPR/KHR § 43
Protokoll 30 maj 2016 – Inkomna skrivelser § 35
SPF Orustveteranerna vill ha ett tillrättaläggande i ovanstående punkt. SPF har en
avvikande mening gällande nuvarande tillgänglighet avseende information och
handlingar från Orust kommun till kommuninvånarna.
Samtal förs även om det finns ett kommunstyrelsebeslut i frågan.
_____________
Ordföranden återkommer i frågan om kommunstyrelsebeslutet.
_____________
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