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Exp:
Kommunstyrelsen
Förvaltningsområde samhällsutveckling
KPR § 7/KHR § 8

KS 2014:796

Kommunala pensionärsrådets fråga om subventionerade resor för pensionärer
De båda råden får information om Västrafiks seniorkort som de önskar
tillhandahålla. I deras förslag finns det tre alternativ, 65+ som gäller i lågtrafik, 65+
dygnet runt samt 75+ dygnet runt.
Frågan har remitterats till de olika delregionala trafikråden för yttrande.
Frågor som kommunerna har diskuterat handlar om vilken åldersgräns det ska vara
och färdtjänsthandläggarna har också fått många frågor om seniorkorten.
Kommunerna har olika önskemål och de kommuner som har beslut på
subventionerade resor har dragit ner på möjligheten utifrån ett kostnadsperspektiv.
Seniorkorten gäller enbart i den egna kommunen. Fördel är att det kan bli något
billigare då man inte behöver stämpla den del av resan som gäller i den egna
kommunen om man vill fortsätta resa över kommungränsen.
Trafikplaneraren informerar råden om att det i Tjörns kommun just nu håller på att
beredas ett ärende med olika förslag om seniorkort, som kommunen ska ta ställning
till. Ärendet aktualiserades genom att Kommunfullmäktige fick en motion. Samtal
förs om hur man går vidare för att lyfta frågan till politiken i Orust kommun utifrån
olika tillvägagångssätt.
De båda råden samtalar om svårigheten att få tag i Västtrafiks månadskort på Orust
på grund av bristen av försäljningsställen. Enligt trafikplaneraren har Västtrafik
ansvaret för försäljningsställena. Det är en kollektiv fråga som ligger hos Västtrafik
att bestämma försäljningsställena. Orust kommun har skickat klagomål till Västtrafik
med anledning av att många kommuninvånare har hört av sig att det saknas
försäljningsställen i kommunen.
För Orust kommun sitter kommunalrådet och oppositionsrådet med i det
Delregionala trafikrådet när det gäller kollektivtrafiken. Diskussion förs hur frågor
och förslag tas upp där utifrån ett kommunperspektiv samt hur denna information
återkopplas till kommunen igen.
Kommunala pensionärsrådet och handikapprådet beslutar
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.
______________
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KPR § 8/KHR § 9

KS/2014:462

Information om Förvaltningsområde omsorgs budget
Prognos per april 2014 visar på ett underskott av cirka 17,7 miljoner varav 9 miljoner
gäller individ- och familjeomsorgens placeringskostnader. Vård och omsorg
(äldreomsorgen) står för ett underskott av 8,8 miljoner i prognosen.
Förvaltningsområdeschefen informerar om svårigheten att lägga budget med
anledning av att kostnader för placeringar snabbt kan ändras utifrån placering
påbörjas eller avslutas. Psykiatriärenden, som nu i vår har flyttats över till individoch familjeomsorgens verksamhetsområde generar i långvariga kostnader
Insatser för äldreomsorg ökar vilket gör att det finns ett behov av särskilda
boendeplatser, då främst demensboendeplatser. Det har inneburit att Ågården 2 har
öppnats upp igen efter att ha varit stängt. Planering måste till för framtida behov av
äldreboende och behov av fler personal utifrån den befolkningsprognos som har
gjorts fram till 2020.
Handikappomsorgen visar inget underskott i prognosen per april, men
förvaltningsområdet är medveten om kommande kostnader dels för personer med
behov av gruppbostad dels att verksamhetsområdet måste utvecklas för att möta upp
nya målgrupper, som kommer att ha andra behov än i dag. Orust kommun betalar till
staten avseende utjämningssystemet mellan 7-8 miljoner på grund av att
verksamheten har låga kostnader för sin handikappomsorg i förhållande till andra
kommuner.
Det finns nu ett förslag om en budget som minoriteten har tagit fram, som visar på
att Förvaltningsområde omsorg ska få ett tillskott av 16 miljoner inför 2015.
Kommunen kommer att finansiera det genom att det blir en skattehöjning med 25
öre. Investeringspengar handlar om cirka 90 miljoner.
Samtal förs om statens riktade pengar till äldreomsorgen som är hårt reglerade till
vissa områden, regionens ansvar för rehab-insatser frikopplat från kommunen,
utskrivningsklara från sjukhus, medicinskt färdigbehandlade och den kommunala
hemsjukvårdens ansvar m.m.
De båda råden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
______________

Orust kommun
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala handikapprådet

KPR § 9/KHR § 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5

2014-05-19

KS/2014.617

Ny rutin för vård i livets slutskede i Förvaltningsområde omsorg
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-13 § 179 att anta lokal handlingsplan för vård i
livets slut i Orust kommun enligt förvaltningsområdets skrivelse daterad 6 mars
2012.
Syftet var att kunna erbjuda Orusts kommuninnevånare en god och säker vård i livets
slutskede enligt de nationella kvalitetsindikatorer som gäller.
Dokumentet Lokala handlingsplan för vård i livets slutskede bedöms, av ledningen
för förvaltningsområde omsorg, inte uppfylla de krav på rutin gällande vård i livets
slutskede som kommunen bör ha.
Den nya lokala rutinen, som har tagits fram av förvaltningsområdets ledning,
beskriver de nationella kvalitetsindikatorer som Orust kommun bör användas sig av i
sitt arbete för att kunna ge vård i livets slutskede av god kvalitet enligt vetenskap och
beprövad metod. Den tydliggör också ansvarsfördelningen när det gäller utförandet
av insatserna.
Enligt medicinskt ansvarig sjuksköterska är det en viktig del av verksamheten och
tidigare beslutade handlingsplan uppfyller inte kvalitetskraven utifrån nationellt
vårdprogram för palliativ vård (lindrande vård). Det nationella vårdprogrammet
gäller till och med 2014.
Råden får information om palliativregistret, kvalitetsindikationer, brytsamtal och
hemsjukvårdens arbete med berörd målgrupp. Orust kommun erbjuder en god
palliativ vård och personalen har en god kompetens. Det finns inget avancerat
hemsjukvårdsteam utan råd och stöd lämnas att sjukhusets palliativa team som
omfattas av läkare och sjuksköterskor och har den specialistkompetens som behövs.
Övrig information om symtomlindring, erbjudande av korttidsboende, närvaro vid
dödsfall, stöd till närstående, efterlevnadssamtal, införande av
smärtskattningsinstrument för smärtlindring, vak och extra personal, vikten av
relationer, primärvården och det kommunala ansvaret, den medicinska
sjuksköterskans roll och ansvar, sjuksköterskornas arbetsuppgifter utifrån lagrum
m.m.
De båda råden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
______________
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KPR § 10/KHR § 11

KS 20124:103

Information om Förvaltningsområde omsorgs kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelse 2013
I Förvaltningsområde omsorgs kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013, som
Kommunstyrelsen har antagit finns en redogörelse av det systematiska kvalitetsarbetet
med kvalitetsregister, egenkontroll och avvikelser. Den innehåller också en inventering
av utbildningsnivån och vilka utbildningar som är genomförda under 2013. Kvalitetsoch patientsäkerhetsberättelsen avslutas med hur det systematiska kvalitetsarbetet ska
fortgå och utvecklas under 2014.
Råden får information om förbättringsarbete i verksamheterna, implementering av
kvalitetsregister, egenkontroll och uppföljning av avvikelsehantering gällande
läkemedelshantering, fallolyckor, provtagning behandling och övrigt, hjälpmedel,
kommunikationssystem kommun, primär- och NU-sjukvård, avtal ApoDos,
munhälsovård, Lex Maria och Lex Sarah utredningar, klagomål och synpunkter, ny
lagstiftning för samtycke när personer har diagnos demens, vårdhygien, utbildning av
hygienombud, e-tjänstekort, verksamhetssystemet procapita för dokumentation av
journaler, adekvat utbildning, kompetenshöjning och valideringsprojekt för personalen,
chefsutbildningar m.m.
De båda råden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
______________
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KS 2014:472

Information om Förvaltningsområde omsorgs ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
Hälso-och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS är komplexa
verksamheter. Därför behövs ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande
kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheterna. Ledningssystemet är ett system
för att fastställa principer för ledning av verksamheten.
Ledningssystemet måste omfatta Förvaltningsområde omsorgs alla delar och den
som ansvarar för verksamheten ska med stöd av ledningssystemet planera, leda,
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.
Ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att arbeta utifrån ett
systemperspektiv där fokus läggs på att skapa en struktur för verksamhetens ledning
och styrning samt att bedriva ett kontinuerligt förbättringsarbete av dessa strukturer.
De som ansvarar för verksamheten måste skapa förutsättningar för medarbetarna att
delta i det systematiska förbättringsarbetet. Medarbetarnas erfarenheter avseende
verksamhetens kvalitet kan ge värdefull information i arbetet med att säkra kvaliteten
och vidareutveckla vården och omsorgen. På så sätt blir verksamheten en lärande
organisation.
Kommunstyrelsen har antagit ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och
definitionen av kvalitet för Förvaltningsområde omsorg.
Ett kvalitetsråd har bildats bestående av en enhetschef i särskilt boende och en i
hemtjänst, en enhetschef från handikappomsorgen, en sjuksköterska, en
habiliteringspedagog, verksamhetsutvecklare/utredare och medicinskt ansvarig
sjuksköterska som ska utveckla kvalitetsledningssystemet genom att göra en
processkartläggning av nuvarande riktlinjer och rutiner.
Processkartläggningen är ett stort och omfattande arbete och när alla delar i
kvalitetsledningssystemet är på plats kommer det tydligt visa nämndens ansvar, att
verksamhetsområdet har tillräckliga resurser för att bedriva en god och säker vård,
kunna göra riskbedömningar och se konsekvenser av brukarnas kvalitet vid
organisationsförändringar och kompetensväxlingar samt att framtida behov möts
upp på ett strategiskt sätt ur ett nationellt och kommunalt perspektiv.
De båda råden tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
______________
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KPR § 12/KHR § 13
Övriga frågor
Kommunala handikapprådet
Varmvattenbassäng
Representant i Reumatikerförbundet lyfte frågan vid senaste pensionärsråd, om
subventionerat pris för varmvattenbassäng, som Tjörns och Stenungsunds
kommuninvånare har tillgång till. Ordföranden tar med sig frågan.
Ordföranden Lotta Husberg har lämnat Johan Stein information om att hon har fått
skickat frågan till både Tjörn och Stenungsunds kommuner, men har inte fått någon
återkoppling tillbaka.
Kommunala pensionärsrådet
Tillgång till toalett på hamntorget, Henån hela året om.
Efter föregående möte togs kontakt med Förvaltningsområde samhällsutvecklings
ansvarige handläggare, men inget besked har lämnats i frågan.
Pensionärsrådet menar att frågan gäller även för övriga centralorter. Samtal förs
offentliga toaletter dels om skötsel dels om skadegörelse och även tillgång av toalett
utifrån bibliotekets öppettider på Henån samt även restauranger/café.
Frågan diskuteras vidare vid möte i höst.
______________
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