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Plats och tid

Kommunhuset, Henån, s-rum Årholmen & Bårholmen 2014-10-06 kl.
15.00 – 17.00

Beslutande

KPR
Allan Andersson, Stala PRO
Jan Hansson, Morlanda PRO
L-O Hermansson, Henåns
PRO
Kenneth Ericsson, Orustp.
Eva Wenäll, SPF

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Eva Wenäll, KPR

Justeringens
plats och tid

Protokollet skickas med post för justering.

KHR
Anna-Lena Johansson, HSO tjänstg.
ers. för Anne Hermansson
Gunvor Samuelsson, SRF
Dag Ekliden, Neuroförb. Kaprifolen
Tommy Arvidsson, Reumatikerf.
Tjänstg. ers. för Henny Johansson

Dag Ekliden, KHR

Sekreterare

……………………………………..
Lotta Hofmann

Ordförande

……………………………………..
Lotta Husberg

Justerare

…………………………
Eva Wenäll, KPR

Paragraf KPR 13-21
KHR 14-22

………………………………..
Dag Ekliden, KHR
ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2014-10-06

Datum för anslags
uppsättande

2014-10-22

Förvaringsplats
För protokollet

Kommunhuset, Henån, Förvaltningsområde omsorg

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Lotta Hofmann

2014-11-12

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
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Övriga deltagare:

2014-10-06

Maisie Almergren, Stala PRO, ersättare - KPR
Inger Eriksson, Morlanda PRO - KPR
Margareta Dahlquist, Orustpensionärerna - KPR
Britt-Marie Olsson, SPF - KPR
Sven-Arne Nilsson, Neuroförb. Kaprifolen, ersättare – KHR
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef
Solveig Eldenholm, verksamhetschef vård och omsorg
Christer Kjörneberg, Förvaltningsområde samhällsutveckling
Lena Tegenfelt, förvaltningsområdeschef för samhällsutveckling
Nic Larsson, renhållnings- och hamnansvarig, samhällsutveckling
Lars-Åke Gustavsson, kommunstyrelsens ordförande
Lotta Husberg, ordförande i Kommunala pensionärsrådet och
handikapprådet
Johan Stein, vice ordförande i Utskottet för omsorg
Lotta Hofmann, sekreterare
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KPR § 13/HR § 14
Försök med annorlunda mötesordning
KS 2014:185
När information om sammanträdesdagar för hösten 2014 skickades ut 18 augusti fanns
det med ett förslag om annorlunda mötesordning för de båda rådens möten. Syftet var
att pensionärsrådet och handikapprådet bättre kunde ta till vara på sina medlemmars
frågor som de ville få svar på.
Skrivelser som har kommit in från representanterna:
Kommunala pensionärsrådet
Henåns, Stala och Morlanda PRO
• Motion om matdistribution till våra äldre som är beroende av att få färdig mat hem
till sig.
• Beslut att Förvaltningsområde omsorg ska sätta agendan.
• Vid varje möte ha med punkten ”Övriga frågor”
•
•
•
•
-

Orustveteranerna
Information om förändringen av matdistribution.
Svar på frågan om subventionerade resor för pensionärer som var uppe i våras.
Frågan om tillgång till offentlig toalett på Hamntorget i Henån.
Ytterligare frågor som lyft fram under 2014/2015:
Bostadsbyggandet
Valfrihet för äldre
Jämlik vård och omsorg
Friskvård
Seniorers inflytande

Kommunala handikapprådet
Medlemsfrågor från Neuroförbundet Kaprifol
• Redogörelse av LSS handläggaren i Orust kommun hur LSS och anhörigstöd för
funktionedsatta fungerar i Orust kommun.
• Kommunens rehab om det kommer att byggas en varmvattenbassäng på Orust.
• När eller om det kommer att byggas cykelvägar på Orust för att göra tillgängligheten
bättre för rörelsehindrade som använder permobiler.
HSO
• Var blev anhörigrådet av?
• Vem tog över efter Anne-Louise Sorbring?
• Om en rullstolsburen person boende i Orust kommun, som är beviljad färdtjänst
med specialfordon vill besöka någon som bor i hus eller lägenhet utan hiss där det
finns trappor. Hur ordnas det?
______________
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Med anledning av att pensionärsrådet har skickat en motion om matdistribution redogör
ordföranden om begreppen motion och medborgarförslag. Fullmäktigeledamöter och
invånare som är folkbokförda i kommunen får väcka ärenden i fullmäktige genom
motioner respektive medborgarförslag. Kommuninvånarnas rätt att väcka ärenden
förutsätter dock att fullmäktige beslutat medge sådana förslag.
Om syftet var att lyfta förslaget till kommunfullmäktige (medborgarförslag) måste
skrivelsen undertecknas av en person.
Enligt de pensionärsföreningar som lämnat in skrivelsen till Förvaltningsområde omsorg
var syftet att skrivelsen skulle lyftas i pensionärsrådet.
______________
Kommunala pensionärsrådet och handikapprådet lägger informationen till handlingarna.
______________
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KPR § 14/KHR § 15
Information om förändringar i matdistribution
Förvaltningsområde omsorgs prognos II per april 2013 visade på ett stort underskott.
Förslag om besparingsåtgärder arbetades fram och i det ingick sparförslag för
matdistribution.
Nedanstående beslut om sparförslag
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-10 § 83 att uppmana Utskottet för omsorg att
högprioritera sin redovisning av åtgärder för att snarast komma tillrätta med
underskottet.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-06-12 § 169 att uppdra till förvaltningsområdet att
genomföra sparförslaget.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-27 § 106 att godkänna Prognos II per april 2013
och redovisning av genomförda besparingsåtgärder, nya besparingsförslag och
månadsvis uppföljning gentemot budget 2013.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-08-14 att uppdra till utskott och nämnder att
återkomma med förslag på åtgärder för att få budget i balans 2013 samt att godkänna
uppföljning per maj och redovisning av genomförda besparingsåtgärder, nya
besparingsförslag och månadsvis uppföljning gentemot budget 2013.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-13 § 322 att anta budget med resultat-,
finansierings samt balansbudet för år 2014 enligt förslag samt att uppdra till
verksamheterna att genomföra verksamhetsförändringar enligt budgetförslag 1 daterat
2013-10-14 med till daterat 2013-11-07 m.m.
Kommunala pensionärsrådet och handikapprådet fick gemensamt 2014-03-10
information om dels förändringar i matdistribution dels enklare matlagning i hemmet.
Förändringarna i matdistribution trädde ikraft 1 juli 2014.
Redogörelse av verkställigheten av beslut för matdistribution m.m.
_________
Det är cirka 150 ärenden som omfattas av matleveranser. Cirka 7 – 8 ärenden har
avslutats. Det har varit både positiv och negativ kritik. Det har varit problem med
leveranserna från Hemköp i Svanesund under sommaren dels med beställningarna dels
med kylförvaringen på grund av den varma sommaren. Nu körs maten hela vägen från
beställningsstället hem till kunden, så att kylkedjan hålls intakt.
Verksamhetschefen för vård och omsorg redogör för kostnader och sparmedel i
omsorg/samhällsutveckling, specialkost som hämtas från Tjörn, efterrätt och sallad är
borttagen, insatsen hjälp till inköp, val av menylistan plus kompletteringslista, positiv
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valfrihet att äta när man vill, hemtjänstpersonalen som är behjälplig med menylistan
m.m. Samtal förs om social samvaro vid måltider, skatteintäkter och resurser som
behövs, de kommuner som har matställen är också träffpunkter vilket uppfattas som
mycket positivt.
Samtal förs även om alternativet av förenklad matlagning i hemmet, tillvägagångssätt
och hur förvaltningsområdet vidare kommer att utveckla insatsen. Munkedals kommun
har dels matlagning i hemmet som komplement dels matdistribution.
Förvaltningsområdet har tagit kontakt med Hushållningssällskapet för utbildning i
matlagning.
______________
Råden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
______________
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KPR § 15/KHR § 16
Anhörigstöd i Orust kommun
Från och med juli 2009 gäller en ny bestämmelse i socialtjänstlagen om stöd till
anhöriga. Bestämmelsen enligt 4 kap. 10 § socialtjänstlagen innebär att det är en
skyldighet för kommunerna att erbjuda anhöriga stöd. Målgruppen anhöriga har
utvidgats till att gälla hela socialtjänstens verksamhetsområden.
Syftet och mål för anhörigstödet i Orust kommun är att ge adekvat stöd och trygghet till
personer som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre eller långvarigt sjuk för att
förebygga ohälsa, uppmärksamma anhörigas behov av stöd på ett tidigt stadium, genom
information ge anhörigvårdare förutsättningar att söka rätt stöd samt känna trygghet i
anhörigvårdarrollen och att ha ett anhörigstöd som vänder sig mot hela socialtjänstens
verksamhet. En plan för anhörigstödsutveckling antogs i augusti 2010.
Tidigare har en representant utsetts från Kommunala pensionärsrådet och
handikapprådet att vara med i anhörigstödets referensgrupp.
Information om hur Förvaltningsområde omsorg kommer att arbeta med anhörigfrågor
inom hela omsorgs verksamhetsområde samt pågående rekrytering av anhörigkonsulent.
______________
Anhörigkonsulenten har gått i pension. Det skedde en rekrytering av ny
anhörigkonsulent, som började och har slutat. Anne-Louise Sorbring, som tidigare var
anhörigkonsulent är tillfälligt inne och tjänstgör på timmar. Det har annonserats efter ny
konsulent och 37 har skickat in ansökan. Det finns nu problem att tillsätta tjänsten med
anledning av restriktioner i anställningsförfarandet på grund av Kommunstyrelsens
beslut om sparbeting.
Samtal förs om avlastning i hemmet i form av generella beslut och löpande beslut i
verkställigheten av beslut, kommunens skyldighet att ha ett anhörigstöd riktat mot alla
innevånare, problemen att få rätt personal med kunskap om personen som avlastningen
gäller samt att det måste finnas en tydlig strategi i anhörigstödet m.m.
______________
Råden tackar för informationen och lägger den till handingarna.
_____________
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KPR § 16/KHR § 17
Information om Förvaltningsområde omsorgs budget
Råden får information om bakgrunden till tidigare sparförslag och budgetramar samt
budget 2014 där omsorg fick tillskott i form av lönekompensation, familjebehandlare
och arbetskläder.
Enligt tidigare mätningar som Sveriges Kommuner och Landsting har gjort och en
genomlysning i samma sak gällande förvaltningsområdets ekonomi samt Kostnad
Per Brukare som Ensolution AB har sammanställt visar det sig att Orust kommun
inte har speciellt dyra kostnader per timme när hemtjänsten utför insatser. Det som
har kommit fram är att matdistribution och städ är kostnadsdrivande i verksamheten
och åtgärder har vidtagit med anledning av detta.
Prognos 2 2014 visar på ett underskott av 28,5 miljoner. Detta beror i stor del av
större andel placeringar inom individ- och familjeomsorgen och allt fler anmälningar
på barn som far illa (generell ökning i landets kommuner). Samtal förs om
befolkningsutvecklingen 70-79 som ökar mest, skattemedel, bidrag från staten,
föregående prognos där underskottet visade ett minus cirka 17,7 miljoner.
Äldreomsorgen ser ut som förra året med underskott i hemtjänst 9 miljoner, särskilda
boenden 1,4 miljoner och hälso- och sjukvården 4,6 miljoner. Åtgärder har gjorts i
form av att rekryteringenheten som ringer in personal kommer flyttas ut till
enhetscheferna för att få en effektivare planering och komma närmare
hemtjänstgrupperna. Det kommer finnas behov av mer pengar i framtiden för
äldreomsorgen.
Jan Hansson, Morlanda PRO tar uppfrågan om kommande asylboende ute i Ellös
och samtal förs om verksamheter i kommunen och föreningsliv, som blir påverkade
av det tänkta asylboendet, positiva och negativa effekter och möjligheten att lösa
problemen som eventuellt kan uppstå. Viktigt är kommunikation och information
från olika led till kommuninvånarna.
Det finns ett beslut på sparåtgärd att avveckla flyktingsamordnartjänsten, men antalet
flyktingar ökar vilket gör att förvaltningsområdet måste se över hur tjänsten ska
kunna användas. Det har varit en träff med Länsstyrelsen för att ändra tidigare
flyktingavtal utifrån statens krav att kommunerna måste ta emot fler flyktingar. Detta
för att kommunen ska kunna styra och planera verksamheten bättre utifrån de krav
och förutsättningar som kommer från Migrationsverket.
______________
Råden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
______________
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KPR § 17/KHR § 18
Presentation av förvaltningsområdeschefen för samhällsutveckling
Förvaltningsområdeschef Lena Tegenfelt ansvarar sedan ett år för
Förvaltningsområde samhällsutveckling. Hennes ansvarsområde gäller bland annat
affärsdrivande verksamhet, VA, fjärrvärme, fastigheter, hamnar, planavdelningen,
mark- och exploatering, kultur och fritid, räddningstjänsten, kost och lokalvård.
Eftersom många av rådens frågor handlar om tillgänglighetsfrågor tar hon gärna
emot frågor, som har lyfts i rådens medlemsorganisationer.
______________
Råden tackar för informationen.
______________
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KPR § 18/KHR § 19
Information om planeringen av cykelvägar på Orust
KS 2014:185
Neuroförbundet Kaprifol har lyft frågan ”När eller om det kommer att byggas
cykelvägar på Orust för att göra tillgängligheten bättre för rörelsehindrade som
använder permobiler.
______________
Ett projekt startade 2012 för att ta fram översiktiga planer för cykelvägar på Orust.
Samtidigt har skolorna tillsammans med elever tagit emot önskemål och behovet av
cykelvägar för att få fram en cykelstrategi. Problemet är att de flesta vägarna inte är
statliga utan ansvaret för vägarna har vägföreningar vilket gör att förfarandet blir
svårarbetat. Annat problem är Orust kommun som turistmål. Det blir stort slitage på
vägarna. Kostnader som vägföreningarna själva får stå för då sommargäster inte är
med och betalar slitaget.
Visioner och mål är en annan del genom att försöka ändra inställningen till att ta
cykeln istället för bilen och uppmuntra invånarna med förmåner om cykel används i
större utsträckning.
Konkreta förslag ska redovisas för Kommunstyrelsen. Det kommer att ske ett brett
samråd ut i kommunen för att hämta hem synpunkter. Därefter kommer det göras en
översyn igen och slutförslaget kommer sedan presenteras i Kommunfullmäktige.
Det kommer bli kostnader som måste finansieras med skattemedel. Kommunen får
ansöka om möjlighet att få statliga bidrag. EU-stöd går att söka. Kostnaderna
kommer att finnas med i planen och en redovisning över åren. Planen kommer
läggas ut på hemsidan. Översiktsplaner revideras kontinuerligt och planer håller i
cirka fem år. Det finns också möjlighet utöver detta att uppmuntra idéer i skolorna
och under tiden göra förbättringar och förändringar när det gäller cykelvägar på
Orust. Planen är koncentrerad till de större tätorterna.
______________
Råden tackar för informationen.
_____________
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Exp:
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KPR § 19/KHR § 20
Information om tillgång till offentlig toalett på hamntorget i Henån
Orustveteranerna har ställt frågan ” Vad som händer i frågan om offentlig toalett på
Hamntorget i Henån”.
Pensionärsrådet lyfte frågan i mars 2014 och gemensamma diskussioner fördes i de
båda råden i maj månad att det finns behov av toaletter även på övriga centralorter
samt vilka alternativ som finns i Henån, när affärsverksamheterna är öppna.
Diskussionerna gällde också skötsel och skadegörelse av offentliga toaletter.
______________
Samtal förs om tillgänglighet av toaletter inom centralorterna, tillgång, problem med
skadegörelse, öppettider och vilka möjligheter det finns idag av offentliga toaletter
m.m.
Hamnansvarig håller på med en inventering av offentliga toaletter, tillgängligheten av
toaletter, behovet samt kostnader för olika alternativ av öppettider m.m.
______________
Pensionärsrådet och handikapprådet beslutar
att Förvaltningsområde samhällsutveckling återrapporterar till råden i ärendet.
______________
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Exp:
Repr. Delregionala trafikrådet
KPR § 20/KHR § 21
Subventionerade resor för pensionärer
KS 2014:796
För Orust kommun sitter kommunalrådet och oppositionsrådet med i det
Delregionala trafikrådet när det gäller kollektivtrafiken. I maj fördes diskussioner om
hur frågor och förslag tas upp där utifrån ett kommunperspektiv samt hur denna
information återkopplas till kommunen igen.
Kommunala pensionärsrådet och handikapprådet beslutade 2014-05-19
KPR § 7/KHR § 8 att efterfråga hur Orust kommuns representanter, som sitter i det
Delregionala trafikrådet förmedlar information om kollektivtrafiken åter till Orust
kommun samt även kommunens ställningstagande till de olika förslag om seniorkort
som Västtrafik har. Beslutet expedierades till Kommunstyrelsen och
Förvaltningsområde omsorg.
______________
Representant för Delregionala trafikrådet redogör för uppdelningen av
ansvarsområden Fyrbodal och GR-regionen. Trafikfrågor hör till GR-regionen.
Trafikplaneraren i Orust kommun handlägger dessa frågor under
samhällsutvecklingsområdet. Seniorkortet, så kallat 70 pluskort, är mycket
uppmärksammat nu och varje kommun har yttrat sig över detta.
Kommunfullmäktige i Tjörns kommun har tagit beslut om det, men Orust har inte
sagt ja till det, då kommunen inte har haft möjlighet att ha seniorkort bland annat
beroende på att det finns få bussar som kör på Orust.
Samtal förs om behovet av en stamlinje och använda mindre bussar som är mer
flexibla.
Ordföranden föreslår råden att åter bjuda in representanten till novembermötet.
______________
Pensionärsrådet och handikapprådet beslutar
att åter bjuda in representanten i november till rådens sammanträde för mer
information.
______________
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Exp:
Roland Flykt
Verksamhetschefen vård och omsorg
KPR § 21/KHR § 22
Övriga frågor
Varmvattenbassäng
Fråga från Neuroförbundet Kaprifol: ”Om det finns planering för att bygga en
varmvattenbassäng på Orust”.
Färdtjänst
Fråga från HSO: ” Om en rullstolsburen person boende i Orust kommun, som är
beviljad färdtjänst med specialfordon vill besöka någon som bor i hus eller lägenhet utan
hiss där det finns trappor. Hur ordnas det”?
Färdtjänsthandläggarens svar: ”Färdtjänst är enligt lagen, transport av en person
från en punkt till en annan punkt, med personbil eller specialfordon. Ska personen
hälsa på någon som bor i ett hus utan hiss med transport och behöver hjälp får de
söka bistånd hos kommunens biståndshandläggare, enligt socialtjänstlagens
4 kap. 2 §.
Sammanträdespunkter i november
Orustveteranerna flaggar för dem viktiga frågor att lyfta fram och arbeta med under
verksamhetsåret 2014/2015 som gäller:
• Bostadsbyggandet
• Valfrihet för äldre
• Jämlik vård och omsorg
• Friskvård
• Seniorers inflytande.
_______________
Ordföranden föreslår råden att bjuda in Roland Flykt, Tjörns kommun för mer
information om varmvattenbassäng till novembermötet.
Representant för pensionärsrådet föreslår ordföranden att också få information i
frågan om legitimation för personal inom hemtjänsten.
______________
Råden beslutar att ha med följande punkter på dagordningen i november:
• Varmvattenbassäng. Inbjudan till Roland Flykt, Tjörns kommun
• Information av verksamhetschefen för vård och omsorg om
legitimation för personalen inom hemtjänsten.
______________

