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Övriga deltagare:

2014-03-10

Sven-Arne Nilsson, Neuroförb. Kaprifol ersättare
Allan Andersson, Stala PRO g. kl. 17.00 § 1Maisie Almergren, Stala PRO g. kl. 16.30
Maud Simonsson, Henåns PRO tjänstg. ersättare
Kenneth Ericsson, Orustp. Ordinarie
Margareta Dahlquist, Orustp. Ersättare
Eva Wenäll, SPF ordinarie
Anders Asklund, förvaltningsområdeschef § 1
Eva Johansson, arbetsmarknadsansvarig Arbetsmarknadsenheten § 2
Kent Augustsson, informatör Tolkverksamheten § 3
Inger Larsson, taltjänst Tolkverksamheten § 3
Anna Torstensson, verksamhetsutv./utred. § 4
Lotta Hofmann, sekreterare
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KHR § 1
Förvaltningsområdets budget – Gemensam information med Kommunala
pensionärsrådet
Bokslut
Årsberättelse med bokslut 2013 visade på ett underskott av 17 miljoner kronor varav
cirka 7 miljoner kronor gällde placeringskostnader för barn och ungdomar inom
individ- och familjeomsorgen och cirka 10 miljoner kronor i äldreomsorgen där
största delen av underskottet gällde hemtjänsten. Orsakerna var bland annat att det
inte hade tilldelats tillräckliga resurser utifrån förvaltningsområdets ökade behov. Det
är stora problem att anpassa budget utifrån de behov som kommer.
Besparingsåtgärder har beslutats av Kommunstyrelsen.
Budget 2014
Förvaltningsområde Omsorg är underbudgeterat och det beror på behovsökningen
och antal ökade hemtjänsttimmar. Det tillskott för 2014 som Förvaltningsområde
omsorg fick räcker inte till för att täcka förvaltningsområdets behov.
Förvaltningsområdet har i flera år lyft omsorgens behov till övergripande instanser i
kommunen. Äldreomsorgen ökar hela tiden och kommer expandera fram till 2030.
Kommunen behöver bland annat planera för fler äldreboenden då det är och
kommer att vara ett stort behov av boendeplatser framförallt demensplatser.
Förvaltningsområdet ser hela tiden över organisationen och har vidtagit
besparingsåtgärder som Kommunstyrelsen tagit beslut på. Städet kommer att ingå
ordinarie hemtjänst från och med mars. Tiden används effektivare i hemtjänsten då
personalen är mer flexibel. Det råder stor brist på boendeplatser inom
äldreomsorgen och därför har Ågården 2 öppnats upp igen, som har 8
demensplatser. Matfrågan där matdistribution ingår ses över, för att finna olika
alternativa lösningar på matval. Detta för att få en bättre kvalitet på maten dels
enklare matlagning i hemmet, inköp av färdiglagad mat och matlagning i kommunens
kök dels den matdistribution som kommer att finnas kvar, utifrån biståndsbeslut.
Förändring kommer att ske från och med 1 juli.
Råden får en redogörelse av genomlysningar som dels Sveriges Kommuner och
Landsting har gjort av Förvaltningsområde omsorg dels en Actea-rapport som visar
på att förvaltningsområdets budget inte räcker till utifrån de behov som
förvaltningsområdet har och att Orust kommun har stora utmaningar att ta tag i
inför framtiden.
Kommunala pensionärs- och handikapprådet tackar för informationen.
______________
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KS 2014:447

Uppföljning av Fixartjänst 2013 - Gemensam information med Kommunala
pensionärsrådet
Fixartjänst startade i mitten av januari 2012 i Arbetsmarknadsenhetens regi.
Servicelagets personal har utfört uppdraget och syftet med Fixartjänsts uppdrag är 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.
Den som är 67 år eller äldre och är folkbokförd i Orust kommun har kunnat ta del av
Fixartjänst. Det har varit personer som har hemtjänst som först och främst har fått
hjälp.
Under året har Fixartjänst besök 27 personer vid 47 tillfällen. Många var intresserade
av att få hjälp med gräsklippning och snöskottning. Detta arbetsuppgifter ingår dock
inte i Fixartjänsts uppdrag.
Fixartjänsten har under 2013 varit kostnadsfri för ”kunden” men allt material har
personen själv fått betala. Kostnaden för kommunen har varit cirka 7 000 kronor
exklusive lönekostnader.
De båda råden tar del av arbetsmarknadsenhetens skrivelse 15 januari om
uppföljning samt folder över Fixartjänsts arbetsuppgifter som de kan bistå med.
Samtal förs om arbetsuppgifter i utemiljön, som är begränsat till balkonger och små
uteplatser och utvecklingsmöjligheter för arbetsuppgifter ute på tomten som är
begränsas utifrån de personalresurser som finns, servicelagets andra arbetsuppgifter
samt hur informationen nås ut i kommunen om Fixartjänst.
Representant för Stala PRO poängterar att medlemmarna är mycket nöjda över
Fixartjänsts utförda arbetsuppgifter
Kommunala pensionärs- och handikapprådet tackar för informationen.
______________
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KHR § 3
Information om Tolkverksamheten i Västra Götalandsregionen – Gemensam
information med Kommunala pensionärsrådet
Tolkverksamheten omfattas av tolkservice för personer som är döva, dövblinda,
hörselskadade och för personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller
språk. Servicen är också till för personer som kommer i kontakt med ovanstående
grupper. Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri och tolken ha
tystnadsplikt.
Tolk för invandrare är en kommunal angelägenhet.
Alternativa tolkmetoder är:
• Handskriftstolkning: Tolken skriver det som sägs med hjälp av papper och
penna. Detta kan man till exempel göra utomhus och när det inte är möjligt
att koppla upp en dator.
• TSS: Tecken som Stöd till talet. Tolken använder tecken från teckenspråket,
men följer den svenska grammatiken. För dig som har svenska som första
språk och kan en del tecken.
• Tydligt tal: Tolken upprepar vid behov, det som sägs. För dig som vill ha ett
stöd till ditt hörselhjälpmedel.
Representanterna för Tolkverksamheten redogör för olika tillfällen när tolk används
exempelvis sjukvården, taktil tolkning vid dövblindhet, förebyggande arbete genom
att använda tekniken på ett annat sätt för att få samhället mer tillgängligt, positiva
ljud, bullerskador, riskgrupper ungdomar, hörselproblem som är ett stort socialt
handikapp och innebär isolering, vem som står för kostnader vid olika sammanhang
och att landstingen bedömer olika vilket kan ses som orättvist.
En tolk har två års inlärning plus två år att kunna översätta. Det finns primära
tolkanvändare och sekundära där allmänheten möter personen med
funktionsnedsättningen. Tolkverksamheten har som krav att klara 92 % av beställda
uppdrag och hela tiden pågår det ett aktivt arbete med teknikutveckling.
Rådet får information om taltjänst som är en tolkservice för personer med
funktionsnedsättning av röst, tal eller språk. Tolkservice omfattas av talstöd, lässtöd,
skrivstöd och är avgiftsfritt. Målgrupper är personer som inte har en hörselskada
utan kan ha otydligt tal, svårt att hitta ord, förstå tal, tidigt fel språkstörning, dyslexi,
cerebral pares, neurologiska sjukdomar. Svårigheter nämns om för- och nackdelar
gällande teknik exempelvis telefon och tonval vilket innebär för målgruppen
kommunikationssvårigheter och tillgängligheter samt delaktighet.
Kommunala pensionärs- och handikapprådet tackar för informationen.
______________
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KHR § 4
Information om överenskommelse psykisk ohälsa 2014
Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet fortsätter satsningen
om stöd till riktade insatser för att förbättra vården och omsorgen för barn och unga
med psykisk ohälsa och vuxna personer med komplicerad psykaitrisk problematik.
Syftet med överenskommelsen är att åstadkomma förbättringar för de målgrupper
och områden som omfattas av överenskommelsen. Arbetet utgår från följande
övergripande målsättningar:
-

En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god
kvalitet
Tillgång till arbete och sysselsättning
Möjlighet till delaktighet och inflytande.

Handläggarna har gjort en inventering av personer som tillhör målgruppen utifrån att
de fick bedöma samverkansfrågor med att få rätt hjälp från vårdgivarna, behov av
sysselsättning och arbetsmarknadsåtgärder m.m. Det rör sig om cirka 90 personer i
Orust Kommun som har psykisk ohälsa.
Biståndsbedömningen av psykiatriärenden som har legat under handikappomsorgens
ansvar gick över till individ- och familjeomsorgen 1 mars 2014. Även Daglig
sysselsättning kommer framöver ingå i individ- och familjeomsorgen då det finns
samhällsvinster att hämta hem eftersom Arbetsmarknadsenheten finns under samma
ansvar.
Statens uppdrag är att kommunerna ska göra en aktivitetsplan med ett antal åtgärder
för att höja kvaliteten för dessa personer då det brister i samverkan mellan olika
vårdgivare. Det finns krav att hemsidan ska ha en särskild struktur riktad till barn och
ungdomar. Ett annat krav som ställs är att intresseorganisationer ska vara
kommunicerade.
Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) har arbetat fram en strategi som kan
vara till stöd inför det kommande arbetet med att utveckla samverkan med
organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga Strategin heter ”Stöd
för lokalt inflytande i PRIO-processerna”. NSPH:s information vänder sig till alla
parter på en gång och innehåller konkreta tips på hur kommuner, landsting och
föreningar får kontakt med varandra och vad det nationella nätverket kan bistå med,
vad NSPH tror är viktigt att tänka på innan man tar itu med innehållet i
handlingsplaner m.m.
Kommunala handikapprådet tackar för information.
______________
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Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Förvaltningsområde samhällsutveckling/planchef
KHR § 5

KS 2012:2492

Val av representant för granskning av ritningar vid samråd gällande planering
av boenden inom handikappomsorgens område samt förslag om detaljplaner
m.m.
Kommunala handikapprådet beslutade 2012-09-24 att utse Göran Lindblad som
representant för Kommunala handikapprådet samt att Förvaltningsområde omsorg
vid samråd skickar ritningar till rådets representant gällande planering av boende
inom handikappomsorgens område samt förslag på detaljplaner m.m. för inhämtande
av synpunkter från Kommunala handikapprådet som remissinstans.
Göran Lindblad finns inte längre med som representant för handikapprådet och
därför är frågan aktuell att välja någon ny representant.
Rådet beslutar
att återkomma med att välja ny representant nästa sammanträde i maj månad.
______________
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Exp:
Bygglovsarkitekten/Samordnaren MBN
KHR § 6
Representant i Tillgänglighetsgrupp
Kommunala handikapprådet beslutade 2013-02-18 § 5 att välja Göran Lindblad och
Gunvor Samuelsson som representanter i kommunens Tillgänglighetsgrupp.
Göran Lindblad är inte längre aktuell som representant i Kommunala
handikapprådet.
Handikapprådet beslutar
att enbart Gunvor Samuelsson kvarstår som Kommunala handikapprådets
representant i Tillgänglighetsgruppen.
______________
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Exp:
Ordföranden
KHR § 7
Övriga frågor
Varmvattenbassäng
Representant i Reumatikerförbundet lyfter frågan om subventionerat pris för
varmvattensbassäng. , som Tjörns och Stenungsunds kommuninvånare har tillgång
till. Ordföranden tar med sig frågan från Reumatikerförbundet.
______________
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