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Ny tillförordnad chef för förvaltningsområde omsorg
Anders Asklund lämnade sin tjänst som förvaltningsområdeschef för omsorgen i
Orust kommun sista september.
Ny tillförordnad förvaltningsområdeschef är Lars Alverbratt som påbörjade sin tjänst
i oktober. Han är förordnad t o m sista april, under tiden rekryteras ny
förvaltningsområdeschef. Lars är ytterst ansvarig för verksamheten
förvaltningsområde omsorg.
Lars håller en kort presentation av själv. Han kommer från Trollhättan där han
arbetat inom Socialförvaltningen i 32 år och varit verksamhetsansvarig de senaste
åren.
____________
Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet tackar för
informationen
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Presentation av aktuell situation för Förvaltningsområde omsorg
Förvaltningsområde omsorg:
Verksamheten omsorg styrs utav lagstiftning. Domstolen tar inte hänsyn till
kommunernas ekonomi. Förvaltningsområde omsorg har att ta ansvar för och ska
planera för äldreboende, särskilda boenden och handikappanpassade bostäder o s v.
Många äldre bor hemma så länge det går, stora omfattande vårdbehov finns både
inom hemtjänsten och på gruppboenden. Insatserna som utförs i dag i hemmen har
ökat, det som tidigare var omöjligt är nu möjligt att få hjälp med. Från sjukhusen
sänder man hem patienter så snart de är utskrivningsklara. Kommunerna tar ett
större ansvar då hemgången sker tidigt. Kommunerna har inte rätt att anställa läkare.
En dramatisk förändring har skett under de senaste 20-25 åren, mer kvalificerad
personal krävs för att vårda äldre i hemmen. Att bo hemma länge kan bli negativt för
den enskilde då det blir ensamt och ett handikapp i sig att inte kunna ta sig ut. Orust
kommun har inte haft kravet på sig att stå med ett visst antal bostäder men
kommunen har däremot ansvar att bygga gruppbostäder och i första hand för
demensboende på Orust. Inom Orust kommun har det skett utbyggnad när det gäller
trygghetsboende. Kommunen har också ansvar att bygga gruppbostad boende för
LSS. Inför 2017 kommer det att behöva byggas LSS boende på Orust. Ett förslag
från verksamheten är att det att under 2016 ska projekteras för en nybyggnation inför
2017, beslutar gör Kommunstyrelsen.
Svårigheten i verksamheterna är att kunna förutse hur många som kommer att
behöva vård och omsorg i framtiden och att det ska finnas tillräckligt med boende.
Budget
Inför 2016 finns förslag på korrigerad budget som ska behandlas politiskt. Orust har
en utmaning att klara verksamheten utifrån den budget som tilldelas.
Samtal förs om sjuka äldre som skickas hem från sjukhusen men som inte är starka
nog att ta hand om sig själva. Anhöriga blir slitna, hemmet förvandlas till en
vårdinrättning. Tanken är att de ska få plats på korttidsboende men de är också
fullbelagda periodvis. Tidigare kunde man flytta in på ett gruppboende i ett tidigare
skede i livet men det är inte möjligt i samma utsträckning idag.
Trygghetsboende är tänkt för att flyttas in i ett tidigare skede, vilket kan vara bra för
att stimulera det sociala umgänget.
Ta upp frågan om studiebesök på gruppboende, Svanesund.
____________
Kommunala pensionärsrådet och handikapprådet tackar för informationen.
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Intraprenad
I Orust kommun har politikerna möjliggjort för verksamheter att drivas i
Intraprenadform. Orust modellen - Intraprenad är tänkt att drivas på två avdelningar
inom särskilda boenden, Vinrankan på Ängviken och Solängen på Fyrklövern.
Intraprenad innebär ett ökat inflytande i verksamheten. Avsikten är att ge
avdelningarna en ökad självständighet och ett utökat handlingsutrymme avseende
kvalitetssäkring, ekonomi, personal, organisation och arbetssätt. Intraprenad
kommer att vara underställd verksamhetschefen.
Ett avtal gällande att bedriva Intraprenad kommer att skrivas och ska ligga till grund
för beslut i Kommunstyrelsen.
____________
Kommunala pensionärsrådet och handikapprådet tackar för informationen.
____________
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Flyktingsituation
Flyktingsituationen är svår då varken boende eller personal räcker till.
Beslut togs i arbetsutskottet i november att Orust kommun önskar respit i mottagandet av
ensamkommande barn, beslutet skickades till Migrationsverket. Migrationsverket har svarat
att de inte kan ta någon hänsyn till detta. Aviseringar om barn som kommer till Orust
kommun sker flera gånger per vecka. Förra året tog Orust kommun emot 4
ensamkommande barn enligt avtal. Just nu så aviseras tillströmningen av cirka fyra barn per
vecka. Drygt 40 barn har kommit till Orust kommun i år. Utöver det har vi barn som redan
är placerade i familjehem, HVB-hem också vidare, det handlar totalt om cirka 70-80 barn
som finns i Orust kommun.
När de ensamkommande barnen kommer till kommunen så blir barnen
kommunmedborgare, kommunen har ansvar för barnen. När barnen kommer utreds
deras behov, eventuella sjukdomar, skola och andra behov av Förvaltningsområde
omsorg.
När det gäller asylboende som ordnas utav Migrationsverket – placeras barnen
tillfälligt på boende och i kommunen.
Migrationsverket betalar en schablonavgift de två första åren för de
ensamkommande barnen och den avgiften brukar räcka för de utlägg och avgifter
som kommunen har under den perioden.
____________
Kommunala pensionärsrådet och handikapprådet tackar för informationen.
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Anhörigkonsulent Carita Nurmi gav information om ett antal aktiviteter
Anhörigdagen
Nationella anhörigdagen var den 6 oktober. Ett antal äldreboende ordnade med
kaffe, tårta och underhållning för boende och anhöriga. Det var cirka 220 deltagare
som kom och firade denna dag. Det var en uppskattad dag. Samverkan skedde med
flera föreningar och Svenska kyrkan m fl. Samtal fördes om hur man kan nå anhöriga
som inte har någon anknytning till boendena.
Värdinneuppdrag på Sjölyckan
Carita har ett uppdrag som värdinna på Sjölyckan, en anställning på 25 %. Det ett
antal frågor kring uppdraget som Carita försöker besvara. Några exempel är vem
som betalar lönen för värdinnan? – det gör Orust kommun, vem äger lokalen? – de
boende själva äger lokalen och ingår i lägenhetshyran, ingår trygghetslarmet? –
trygghetslarmen beviljas via bistånd, kommer värdinnan att göra hembesök? hemtjänsten gör besök men det ingår inte i värdinneuppdraget. Carita håller på att
skriv en värdinnebeskrivning som ska förtydliga uppdraget på Sjölyckan.
Aktiviteter:
Man har gjort ett studiebesök på Ryttaren i Uddevalla ett trygghetsboende.
En grupp tränar tillsammans varje torsdag - det finns ett gym på boendet, Skutan.
Eva-Maria från biblioteket kommer och presenterar böcker.
En Chi gong grupp har startat och ska träffas regelbundet trots att det bara är två
deltagare än så länge.
Ett antal tjänstemän kommer att besöka boendet för att ge information och svara på
frågor.
De boende önskar samhällsinformation.
För att få ihop en kassa för aktiviteter funderar man på att ta betalt för fika och
uppträdande.
Afasigruppen, demensföreningen
Afasi – personer som har svårigheter med talet. Det har startats en anhöriggrupp för
stöd, där personer med afasi tränas i en grupp och de anhöriga träffas i en annan
grupp. De träffas i Blåmusslan på Ängsviken, varannan vecka.
Demensgruppen – önskar samarbete.
____________
Kommunala pensionärsrådet och handikapprådet tackar för informationen.
____________
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Information gällande Närbussen
Kerstin Persson från Västtrafik informerar om Närbuss Orust.
Närbussen har funnits i många år, Närbussen är till för alla, det är inte bara service
för de äldre utan det är till för alla kommunmedborgare. Det genomförs cirka 8000
enkel resor om året via Närbussen.
Det finns en tidtabell men den är ungefärlig, mer exakt tid får man i samband med
bokning. Närbussen kommer och hämtar dig vid din bostad eller annan lämplig plats
inom området. Du kan resa inom hela området samt till och från Henån. På
morgonturen gäller riktning mot Henån och vid hemturen ifrån Henån.
Bussen hämtar som mest två gånger per område per vecka. Bussen stannar vid
biblioteket, det är möjligt att köra upp två bussar åt gången. Inom Henån kan man bli
avsläppt och upphämtad enligt önskemål på plats.
Det finns 19 platser i bussen, den är handikappanpassad, rullstolsbunden person kan
åka med i bussen.
Enkelresa kostar 25 kronor, resan betalas med västtrafikskort eller bankkort.
För att boka resa ring telefonnummer 0304-302 92.
____________
Kommunala pensionärsrådet och handikapprådet tackar för informationen.
____________
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Övrigt
Samtal förs om matleveranser till boende i hemmen. Frågan är uppe på den politiska
agendan – förhoppningsvis kommer det att bli klarhet i frågan till nästa
Kommunstyrelsemöte.
Genomgång av reglementet för KPR nästa år. Stadgar finns på webbplatsen men inte
reglementet. Vi ber tjänsteman komma och gå igenom reglementet till nästa gång.
Protokollen ligger ute på Orust kommuns webbplats.
____________
Kommunala pensionärsrådet och handikapprådet tackar för informationen.
____________

