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KPR/KHR §9
Justering av protokoll
Lars-Åke Gustavsson och Dag Ekliden utses att justera protokollet.
Protokollet skickas ut via post.
_______________
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KPR/KHR § 10
Information om olika hjälpmedel på biblioteket
Eva-Maria Bjelkenäs, socialbibliotikarie Henåns bibliotek, informerar om
biblioteksverksamheten i Orust kommun.
Förutom det stora biblioteket Kajutan i Henån finns det mindre skolbibliotek i Ellös,
Svanesund och Varekil. Det finns även ett på Gullholmen som har öppet två timmar
på lördagar.
På Kajutan finns en rad olika verksamheter, bland annat bokcirklar.
För att få bättre villkor och bättre inköpspriser har sju kommuner, varav Orust
kommun är en av dem, i Södra Bohuslän gått ihop och bildat Bibliotek i Väst.
Det finns olika hjälpmedel att tillgå på biblioteket.
För de som börjar att se dåligt och har problem med att läsa böcker med vanlig text,
finns böcker med särskilt stor text. För att böckerna inte ska bli så tunga delas de upp
i fler delar och texten är tryckt på tunnare papper.
Det ges ut cirka trettio olika böcker per år med särskilt stor text, och men köper in
alla.
För de som ser sämre finns CD böcker, där man kan lyssnar istället för att läsa.
Dessa finns även i komprimerat MP3-format med bara en skiva istället för nio
stycken. För den som inte ser kan det vara en fördel att det endast är en skiva istället
för nio stycken som skall bytas där det kan vara svårt att hålla reda på de olika
delarna.
Det är ofta skådespelare eller författaren som läser upp CD- och MP3 böckerna.
Ett annat alternativ är Daisy, som är faktaböcker i form av talböcker där man inte
dramatiserat texten.
Här är det okända personer som berättar, och de som skrivit böckerna får inte betalt
enligt upphovsrätten, utan får istället en slags utlåningsersättning.
Det finns cirka 100 000 inlästa Daisy böcker och det finns speciella Daisy spelare att
låna på biblioteket och som är lätta att klara av med märkningar på knapparna om
man till exempel är synskadad eller har svårt med tekniken. Dessa spelare och
faktaböcker är till för dyslektiker, reumatiker, synskadade, äldre personer som inte
orkar hålla i en bok, men även för de som exempelvis har brutit en arm.
Sedan finns det förkortade böcker som är särskilt lättlästa och som främst vänder sig
till personer som har behov av hjälp inom stöd och omsorg.
_______________
Råden lägger informationen till handlingarna
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KPR/KHR § 11
Information om service för personer som inte har möjlighet att ta sig till
biblioteket
Eva-Marie Bjelkenäs informerar om den service som finns att tillgå för personer som
inte har möjlighet att ta sig till biblioteket.
Boken Kommer finns inte i alla kommuner men finns i Orust kommun, vilket
innebär att man kan ringa till biblioteket och informera om vilken typ av böcker man
helst läser. Utefter den informationen får man bokleverans en gång per månad.
Ljudböcker skickas till de som vill lyssna istället för att läsa.
På ljudboken finns ett returkvitto med bibliotekets adress som man använder när
man skickar tillbaks ljudboken. Man kan beställa ljudböcker när man vill.
Ett annat sätt är att beställa sina ljudböcker via ett minneskort där de böcker man
beställt laddas upp.
För de som klarar av datorer kan själva ladda ner via Legimus, som är den basen
biblioteket laddar ner ifrån. För att komma in på basen krävs ett lösenord som man
beställer på biblioteket. Funktionen finns även som app i mobiltelefonen.
En försöksverksamhet är prenumeration på inlästa taltidningar. De flesta
dagstidningar har det och man kan få ut en spelare och en router från biblioteket om
man inte har någon egen, där tidningen laddas ner under natten. Man undersöker om
det även går att ladda ner böcker på det här sättet.
Den 2:e oktober 2017 är det seniormässa och då är det ett bra tillfälle att förmedla
informationen om de olika hjälpmedlen som finns på biblioteket.
_______________
Råden lägger informationen till handlingarna
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KPR/KHR § 12
Läsplattor till brukarna på daglig verksamhet
Ralja Angelis, verksamhetschef inom stöd och omsorg, informerar om det pågående
arbetet med läsplattor för brukare på daglig verksamhet.
Välfärdsprojektet är ett teknikprojekt som drivs i Fyrbodal med mål att hitta nya
digitala lösningar och hjälpmedel som ska stötta brukarna för att kunna leva ett så
självständigt liv som möjligt. Det kan till exempel handla om läsplattor eller appar av
olika slag.
Det finns en person som arbetar 25 % med det här projektet.
Ett antal läsplattor har köpts in till verksamheterna men då man har stött på problem
med behörigheter har man inte kommit så långt i arbetet som man önskar. Joakim
Hansson, stödassistent, kan det tekniska kring arbetet och samarbetar i projektet med
arbetsterapeuten som i sin tur vet vilka hjälpmedel som behövs.
Man räknar med att vara igång om ett par veckor.
Ralja återkommer på Kommunala pensionärs- och handikapprådets nästa möte
under hösten 2017 med information om hur projektet fortlöper.
_______________
Råden lägger informationen till handlingarna
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KPR/KHR § 13
Fria resor för pensionärer i Orust kommun
Bertil Olsson informerar om frågan kring fria resor för pensionärer i Orust kommun
vilket är en fråga man arbetar mycket med men där man ännu inte kommit fram till
något beslut.
Närbussarna som drivs av Västtrafik kostar 40 kronor och man beställer sin resa ett
par dagar i förväg. Busschauffören hämtar upp vid dörren och kör dit man ska och
sedan hem igen. Man får även hjälp med att bära in matkassar och påsar.
Information finns att läsa på hemsidan.
Närtrafiken är mindre bussar eller taxi som man kan boka upp när som helst och en
resa kostar 42 kronor.
Det är ännu inte så många som känner till det här alternativet och därför måste alla
hjälpas åt med synpunkter och förslag för att förbättra hemsidan.
I den budgetprocess som pågår nu arbetar man med att utveckla seniorkortet så att
man ska kunna åka utan avgift.
Frågan var uppe för några år sedan men då sa Västtrafik nej till förslaget.
Nu vill man hitta lösningar tillsammans med kommunen för att lösa frågan.
Tjörns kommun fick det genomfört förra året.
Råden anser att det är ett problem med den långa väntetiden för återresa hem igen,
men den viktigaste frågan är om det kommer att blir fria resor.
_______________
Råden lägger informationen till handlingarna
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KPR/KHR § 14
Prognosrapport april 2017 – Förvaltningsområde omsorg
Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef omsorg, informerar om det ekonomiska läget
inom Förvaltningsområde omsorg.
De första fyra månaderna för 2017 visar ett prognosticerat underskott på 5,3 mkr för
helåret.
Individ- och familjeomsorg -4,4 mkr
Orsaken till det prognostiserade underskottet förklaras av ökade kostnader för
försörjningsstöd, vilket förklaras av kommunens mottagande av nyanlända. De
nyanlända har höga bostadskostnader som inte täcks av etableringsersättning och
bostadsbidrag utan hänvisas till försörjningsstöd. De höga kostnaderna förklaras
också av att personer med långvarigt försörjningsstöd ökar.
Inom verksamheten för ensamkommande barn och unga förväntas ett stort
underskott på grund av den minskade ersättningsnivån från Migrationsverket. Detta
underskott kompenseras av att övrig verksamhet för barn och unga gör ett överskott.
Kostnaderna för bemanningspersonal är fortsatt höga och orsaken till detta är
svårigheter att rekrytera personal med adekvat kompetens. Detta kompenseras av
uteblivna lönekostnader för vakanta tjänster. Kostnader för köpta platser inom
socialpsykiatri förväntas göra ett större underskott gentemot budget. Kostnader för
köpta platser inom missbruk är fortfarande lågt men förvaltningens bedömning är att
lagd budget kommer att nyttjas.
Särskilda boenden -1,3 mkr
Orsaken till det prognostiserade underskottet förklaras av höga kostnader för
sjuklöner och lönekostnader för timvikarier samt retroaktiva löner till timvikarier
avseende lönerevision 2016. Utöver detta tillkommer kostnader för ”Heltid som
norm ”som initialt berör ett äldreboende. Detta har genererat kostnader på grund av
svårigheter att använda resurser effektivt, dock har kostnaderna för mertid minskat.
Höga kostnader har uppstått för utskrivningsklara patienter som inte kunnat beredas
plats på korttidsboende, som i sin tur beror brist på särskilda boenden och dessa
kostnader förklarar en stor del av underskottet.
Hemtjänst -2,8 mkr
Orsaken till det prognostiserade underskottet förklaras av att ett hemtjänstområde
har svårigheter att tillskapa en effektiv schemaplanering. Utöver detta tillkommer
kostnader för ”Heltid som norm ” som initialt berör ett hemtjänstområde. Det har
genererat kostnader på grund av svårigheter att använda befintliga resurser effektivt,
dock har kostnaderna för mertid minskat. Ett hemtjänstområde beräknas få
budgetöverskott och kompenserar delvis övriga underskott.
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Hälso- och sjukvård -0,5 mkr
Orsaken till det prognostiserade underskottet förklaras av att lönekostnaderna
beräknas överskrida budgeten med -0,5 mkr, men prognosen är högst osäker då
utfallet bland annat är beroende av de intäkter som IVPA kommer att generera.
Stöd och omsorg 0,4 mkr
Orsaken till det prognostiserade överskottet är att kostnader för köpta platser
minskar samt minskade utgifter till försäkringskassan avseende SFB
(socialförsäkringsbalken) tidigare benämning personlig assistans.
_______________
Råden lägger informationen till handlingarna
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KPR/KHR § 15
PwC rapporten
På uppdrag av Kommunstyrelsen har en genomlysning av förvaltningsområdets
kostnader genomförts av ett extern konsultföretag (PWC).
Orsaken till genomlysningen var det stora underskottet som förvaltningsområdet
gjorde 2016.
Utifrån resultatet har förvaltningsområdet i uppdrag att upprättat en handlingsplan
vars syfte är att kraftigt sänka verksamheternas kostnader de närmaste åren.
Åtgärder har redan påbörjats och fler åtgärder kommer att genomföras under året.
I rapporten jämförs respektive verksamhet med jämförbara kommuner i landet.
Individ- och familjeomsorgen hamnar då på kostnader som ligger ca 40% över
jämförbara kommuner.
För äldreomsorgen och hälso- och sjukvården är det ca 10% högre kostnader än vad
som kan förväntas.
Slutligen ligger Stöd- och omsorgsverksamheten knappt 6% över förväntade
kostnader.
_______________
Råden lägger informationen till handlingarna
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KPR/KHR § 16
Nya psykiatriavtalet
Lisbeth Tilly informerar om överenskommelsen kring personer med psykiska
funktionsnedsättningar samt personer med missbruk. Överenskommelsen är ett
underavtal till det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet.
Råden menar att en grupp som ökar är de äldre och att de ofta glöms bort när det
idag blir mer och mer att alla i så stor utsträckning som möjligt ska klara sig själva.
Många vet inte hur och vad man ska göra eller vem man ska kontakta och vända sig
till. Många vill inte heller vara i vägen och till besvär.
Det finns ingen som egentligen vill flytta in på ett hem och då blir resultatet att de
gamla blir kvar ensamma i huset där de bor.
Det måste tas med i beräkningen att det finns ett behov av psykiatrihem för äldre.
_______________
Råden lägger informationen till handlingarna
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KPR/KHR § 17
Svar på frågan om tydligare informationsskyltar för samhällsservice
Björn Martinsson, chef affärsdrivande verksamhet på samhällsutveckling ger svar i
frågan som uppkom på föregående möte 170307, om tydligare informationsskyltar
för samhällsservice i Henån och man har inte för avsikt att sätta upp skyltar.
_______________
Råden lägger informationen till handlingarna
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KPR/KHR § 18
Lösning på toalettfrågan i de större samhällena i Orust kommun
PRO Henån, SPF Orustveteranerna och PRO Morlanda har den 170426 på
Föreningsgemensamt möte inför KPR tagit upp frågan om att man vill att arbetet om
att hitta en lösning på toalettfrågan på de större samhällena i Orust kommun
fortsätter.
Björn Martinsson informerar och svarar på frågan.
Det är i gästhamnarna som de offentliga toaletterna finns och därmed är de bara
öppna under högsäsong.
Sedan 3 till 4 år tillbaks har man eskat om mer pengar och det finns ett uppdrag från
2014 som handlar om toalettfrågan.
Nackdelen är att många inte bryr sig när det är kommunen som äger och sköter
offentliga inrättningar och det blir stora kostnader för skadegörelse och
översvämningar. Utskottet för omsorg har varje år fått till sig att det kostar cirka
500 000 kronor per år att underhålla och städa toaletterna.
Samhällsföreningar har inte haft något intresse i att underhålla toaletterna mot
betalning.
Som ett försök att hålla ner kostnaderna kommer Orust kommun att hyra ut Henåns
gästhamn till privat entreprenad vilka i sin tur bestämmer öppettiderna av toaletterna.
Råden anser att turistnäringen med de turistbussar som besöker Orust kommun och
som är en viktig inkomstkälla för kommunen blir lidande av att det inte finns
möjlighet till offentliga toaletter.
_______________
Råden lägger informationen till handlingarna
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KPR/KHR § 19
Bättre tillgänglighet på vårdcentraler med ökade öppettider
PRO Henån, SPF Orustveteranerna och PRO Morlanda har den 170426 på
Föreningsgemensamt möte inför KPR tagit upp frågan om ökade öppettider för att
få en bättre tillgänglighet på vårdcentralerna i Orust kommun. Ett önskemål är
kvällsöppet mellan 17:30-22:00.
Ann-Christine Westberg, MAS, informerar om att det är vårdcentralerna själva som
kan svara på frågan då det är en landstingsfråga på regionnivå.
Det finns en kravs- och kvalitetsbok som kallas för Kokboken, och som finns att läsa
på internet.
_______________
Råden lägger informationen till handlingarna
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KPR/KHR § 20
Hemtjänst till sommarboende, kostnader och personalresurser
PRO Henån, SPF Orustveteranerna och PRO Morlanda har den 170426 på
Föreningsgemensamt möte inför KPR tagit upp frågan om hemtjänst till
sommarboende i Orust kommun, och kostnaderna samt personalresurser kring detta.
Ann-Christine Westberg informerar och svarar på frågan.
Sedan 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommunen att erhålla
ersättning från bosättningskommunen.
En hemtjänsttimme 2017 kostar i Orust kommun 521 kronor och ersättningsnivån
som är beslutad av Västkom är 371 kronor. Under 2016 hade man 30 stycken
sommargäster. Antalet har de senaste åren minskat och i maj 2017 har man endast 12
stycken.
Sommargästerna måste avisera minst en månad i förväg.
Det är svårt att rekrytera personal på sommaren och extrapersonal kan komma att tas
in om det blir många sommargäster.
Enligt ett riksdagsbeslut som tagits har man rätt att få vård i en annan kommun än i
den man är skriven.
Varje brukare har en genomförandeplan och har rätt att få vård även om det under
en period är många sommargäster i kommunen.
_______________
Råden lägger informationen till handlingarna
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KPR/KHR § 21
Start av IVPA och mobila sjukvårdsteamet
PRO Henån, SPF Orustveteranerna och PRO Morlanda har 170426 på
Föreningsgemensamt möte inför KPR tagit upp frågan om IVPA har startat upp än,
om inte så när och hur kommer informationen ut om detta.
Man undrar också när det mobila sjukvårdsteamet startar.
Ann-Christine Westberg informerar och svarar på frågan.
Information om samverkande sjukvård/IVPA finns på
www.samverkandesjukvard.se.
IVPA har varit igång sedan 170403, och sedan dess har man haft 10 stycken uppdrag.
Det är 112 som tar beslut om kommunens sjuksköterska ska kontaktas, och det går
inte att önska vem som ska komma.
Man har sett att IVPA har gett en god effekt och en ökad trygghet.
När det gäller det mobila sjukvårdsteamet är det Capio och regionen som ansvarar
för det.
Informationsbroschyr om mobila vårdteamet på Orust delas ut.
Råden anser att förtroendet för 1177 inte är stort, och KPR/KHR kommer
eventuellt att ta upp det med Capio på Seniormässan 171002.
_______________
Råden lägger informationen till handlingarna
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KPR/KHR § 22
Kursinbjudan – Balansera Mera
Kursinbjudan Balansera Mera har inkommit från Socialstyrelsen till Kommunala
Pensionärsrådet.
Kursen är en utbildningsinsats för att förebygga fallolyckor.
Kampanjen Balansera Mera genomförs 2-8 oktober 2017 (v.40).
_______________
Råden lägger informationen till handlingarna

