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KPR § 22/KHR § 23
Information om verksamhet fysiska aktiviteter för 65+ som är kopplat till
seniormässan 2015.
Information om en verksamhet för seniorer som är ett samarbete med folkhälsorådet
på Orust, där 65 + får chans att prova på olika fysiska aktiviteter, vilket också har
koppling till seniormässan.
_______________
Ulla-Britt Bagge representant från studieförbundet Vuxenskolan informerar om en
verksamhet som heter Roligare och Rörligare Liv som är ett samarbete med
folkhälsorådet, denna verksamhet finns sedan tidigare på Tjörn. En broschyr delas ut
som presenterar ett förslag på hur denna aktivitet kan komma att se ut på Orust.
Gunilla Norberg ha varit cirkelledare för Roligare och Rörligare Liv på Tjörn. Hon
berättar att konceptet där har varit uppdelat i två steg. Varje del är fem gånger med
en påbyggnad på fem gånger, totalt tio gånger men det finns inga krav på att man ska
gå båda stegen. Aktiviteterna är kopplade till friskvård och hälsa.
Innehållet i stegen kan förändras utifrån idéer och förslag från de som vill vara med.
Det viktiga är att det är positiva aktiviteter som är roliga att göra, saker som kan öka
välmående och höja livskvalitéen. En aktivitetsdag på Tjörn kunde se ut så här, att
man träffades för en god frukost och på förmiddagen höll man på med
minnesträning alternativt samtal, en enklare lunch och sedan en aktivitet på
eftermiddagen som golf eller Geo cashing - jaga skatter ute i naturen.
Här på Orust är tanken att antingen träffas man på förmiddagen eller eftermiddagen,
ett exempel kan vara, gemensam frukost, aktivitet och avslutar med lunch ca 9.00–
12.00 eller 13.00. Tanken är att denna verksamhet startar i slutet på januari, varje steg
kostar cirka 400 kronor men då tillkommer resekostnader vid aktiviteter på annat
håll. Ulla-Britt tar gärna emot frågor och vill få hjälp med att sprida detta koncept i
olika föreningar.
____________
Kommunala pensionärsrådet och handikapprådet lägger informationen till
handlingarna
_________
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KPR § 23/KHR § 24
Information från Folkhälsorådets arbete med friskvård
Folkhälsoarbete har som mål att säkerställa goda levnadsvillkor och välfärd som
främjar hälsa och förebygger ohälsa. Ett av de viktigaste målen är att
folkhälsoperspektivet ska etableras i samhällsplaneringens hela fält.
_______________
Susanne Hafstad arbetar som folkhälsoarbetare i Orust kommun och presenterar
arbete som pågår i kommunens regi när det gäller friskvård.
I den dagliga verksamheten händer det många saker inom temat friskvård. Hälsooch sjukvårdsnämnden satsar 50/50 för att främja hälsoarbetet i Orust kommun.
Det finns ett samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan när det gäller Roligare
Rörligare Liv men också seniormässan. Friskvård kan också kopplas till kultur och då
finns det verksamheter i Kajutan, ett exempel är att det sker föreläsningar en till två
tillfällen per termin. Kulturstigarnas dag inkluderar bussresa och båttur till Käringön,
här kopplar man samman kultur och hälsa. Det finns många aktiviteter både i
föreningslivet men också inom kommunen. Finns det frågor så får ni gärna
återkomma till Susanne.
En fråga som kom upp var om de som bor på äldreboenden får del i några
aktiviteter? Denna fråga kan ställas till enhetscheferna inom vård och omsorg och
som är ansvariga respektive boende.
____________
Kommunala pensionärsrådet och handikapprådet lägger informationen till
handlingarna
____________
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KPR § 24/KHR § 25
Uppföljning av 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.
I oktober bjöds representant från Delregionala trafikrådet in för att ge information.
Det redogjordes 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 fördes om behovet av
en stamlinje och använda mindre bussar som är mer flexibla.
På grund av tidsbrist beslutade pensionärsrådet och handikapprådet 2014-10-06 att
åter bjuda in representant till rådens sammanträde den 24 november för vidare
information.
______________
Lars-Åke Gustavsson representant från delregionala trafikrådet informerar om
följande punkter när det gäller
1. Kollektivtrafik
Det finns 35 linjer som trafikeras dagligen på Orust, hälften av dessa turer är
Västtrafiks och hälften är skolbussar. Det finns trafikerade linjer på helgerna men
utbudet är inte stort. På helgerna går inte många bussar förbi Henån cirka 4-5
expressbussar.
2. Närtrafik
Närtrafiken fungerar som så att den som behöver resa till Henån ringer och
beställer bussen, bussen kommer sedan hem och hämtar. Det kostar 25 kronor
per resa. Närtrafiken går till Henån inte Stenungsund. Två gånger per vecka
hämtar bussen upp resenärer inom Orust kommun för att åka till centralorten.
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3. Kollektivtrafik 2016
De tankar som finns kring kollektivtrafiken gäller 2016. Det är tänkt att
expressbussarna finns kvar och går via bland annat Henån till Uddevalla som
idag. Resenärer ska också kunna ”beställa en bussresa”, bussen kommer till
närmsta hållplats för att hämta resp. resenärer.
4. Seniorkort
Seniorkort kommer att börjas använda på Tjörn från och med i vår men på Orust
finns inga tankar på ett seniorkort för tillfället. Om kortet ska gå ut till alla
seniorer är det förenat med stora kostnader. På Tjörn är detta kort gratis.
____________
Kommunala pensionärsrådet och handikapprådet lägger informationen till
handlingarna
____________
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KPR § 25/KHR § 26
KS 2014:185
Friskvård - information om utomhusgym för seniorer med hänvisning till SPF
Orustveteranernas skrivelse 2014-10-31
SPF Orustveteraner har lämnat in en skrivelse gällande Friskvård
Det finns ett ärende upprättat utifrån Motion om inrättande av utomhusgym för
seniorer, se kommunfullmäktiges beslut 2013-06-27 § 117.
_______________
Förvaltningsområdeschef för samhällsutveckling Lena Tegenfeldt informerar om
utomhusgym – en motion som varit återremitterade. Det finns en plats där ett
utomhusgym skulle kunna tänkas byggas. I samband med detta ser man över
möjligheten att också skapa en lekplats. Investeringen för detta behöver arbetas fram
tillsammans mellan kommunen och företagarföreningen i Henån. Beslut tas av
Kommunstyrelsen i januari.
Tänkta redskap - motionscyklar, balansträning, önskemål tas gärna emot.
Kostnader för utomhusgym beräknas bli cirka 300 000 kronor inkluderat markarbete.
Det fördes samtal om hur stort intresset är av ett utomhusgym och det kommer att
ske ett samråd där folkhälsosamordnare Susanne Hafstad välkomnas till kommande
pensionärsrådets och handikapprådets möte.
____________
Pensionärsrådet och handikapprådet lägger informationen till handlingarna
____________
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KPR § 26/KHR § 27
Information om tillgång till offentlig toalett på hamntorget i Henån
Uppföljning av frågan som Orustveteranerna har ställt ”Vad som händer i frågan om
offentlig toalett på Hamntorget i Henån” frågan lyftes i mars 2014 och har varit uppe
till diskussion i de båda råden i maj och oktober 2014.
Diskussioner har gällt att det finns behov av tillgänglighet av offentliga toaletter i
större utsträckning i Henån när affärsverksamheterna är öppna. Diskussionen gäller
också skötsel och skadegörelse av offentliga toaletter.
____________
Förvaltningsområdeschef för samhällsutveckling Lena Tegenfeldt informerar om att
det kommer att göras en inventering av de offentliga toaletter som finns inom Orust
kommun. Samtal förs om att kunna öppna toaletterna på dagtid – vilket är en stor
kostnad att hålla god service utav toaletterna, vilket kommunen inte i nuläget ser som
ett möjligt alternativ. Ett förslag från Lena Tegenfeldt är att med hjälp utav ideella
föreningar ge dessa i uppdrag att städa och underhålla toaletterna men att kommunen
står för kostnader av material.
____________
Pensionärsrådet och handikapprådet lägger informationen till handlingarna
____________
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KPR § 27/KHR § 28
KS 2014:185
Bostadsbyggande - information och dialog gällande behovet av boende för
äldre och funktionshindrade inom Orust kommun med hänvisning till SPF
Orustveteranernas skrivelse 2014-10-31
SPF Orustveteraner har lämnat in en skrivelse gällande Bostadsbyggande
Information kommer att ges av VD, stiftelsen Orustbostäder – behov och planering
av allmännyttiga hyresrätter.
Information kommer att ges av förvaltningsområdeschef för omsorg och
verksamhetsutvecklare/utredare om socialtjänstens ansvar för bostadsplanering för
äldre. Vilka initiativ har Förvaltningsområdet Omsorg tagit för att möta den
demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning? Planering av lämpliga
bostäder för äldre, stöd i det ordinära boendet behovet av särskilda boendet?
_______________
Ted Lärnhem VD Orustbostäder ger information om Orustbostäders verksamhet på
Orust kommun.
Orustbostäder - Stiftelsen Orustbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som har
till uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunen. De har som uppgift att se
till att det finns hyresrätter inom kommunen. Det ska finnas planer på att det byggs
hyresrätter hela tiden och dessa förslag läggs sedan fram till kommunen. Mötet fick ta
del utav Orustbostäders förslag på ett framtida bostadsbyggande för hela Orust
kommun.
Förvaltningsområdeschef för samhällsutveckling Lena Tegenfeldt knyter an till Ted
Lärnhem VD för Orustbostäders beskrivning om de framtida tankarna om
bostadsbyggandet på Orust. Orustbostäder spelar en viktig roll i den framtida
planerade bostadsförsörjningen inom kommunen.
Bostadsförsörjningsprogrammet var tänkt att komma igång nästa år men det kommer
inte att ske eftersom den person som ansvarade för detta slutade för två år sedan och
ingen ny är tillsatt.
____________
Pensionärsrådet och handikapprådet lägger informationen till handlingarna
____________
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KPR § 28/KHR § 29
Uppföljning av valfrihetssystem (LOV)
Kommunstyrelsen beslutade 2011 om att utreda förutsättningarna för att möjliggöra
för kommuninvånarna på Orust att välja utförare enligt lagen om valfrihet. En av
förutsättningarna för detta var att göra en genomlysning av kostnaderna i
verksamheter. För detta engagerades ett konsultföretag, Ensolution, som har tagit
fram en metod för att mäta kostnad per brukare.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-12-05 § 308 att ge Utskottet för omsorg i uppdrag
att förebereda och föreslå nödvändiga förändringar i verksamheten och i
resursfördelningssystemet i syfte att införa kundval inom hemtjänsten från och med
1 januari 2014.
Kommunala pensionärsrådets och handikappsrådets tog del av information gällande
LOV 18 februari 2013.
Information gällande valfrihet i Orust kommun enligt lagen om valfrihet - LOV:
• LOV-utredning
• Projekt - LOV
• Nuläge lokalt och nationellt
______________
Anna Torstensson, verksamhetsutvecklare/utredare inom Orust kommun informerar
om tjänster med valfrihet. Om man väljer att införa LOV så behöver organisationen
förberedas för detta. Kommunstyrelsen har i uppdrag att syna verksamheten utifrån
lagstiftningen. Orust kommun har anlitat ett konsultföretag Ensolution som tittat
närmare på vad det skulle innebära att införa LOV i Orust kommun. Budgeten var
inte anpassad för att införa LOV, samt att det behövs en resursfördelningsmodell för
respektive förvaltning.
Det har skett en redogörelse för Kommunstyrelsen för att införa LOV. Det
resulterade i att frågan kan hanteras på två sätt, antingen avveckla eller skjuta på
framtiden. Kommunstyrelsen beslutar att avsluta projekt LOV. Kommunstyrelsen
kommer att avsluta utredningen men är inte färdiga i nuläget.
____________
Pensionärsrådet och handikapprådet lägger informationen till handlingarna
____________
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KPR § 29/KHR § 30
Övriga frågor
Varmvattenbassäng
Representant i Reumatikerförbundet i Orust kommun har lyft frågan om möjlighet
för kommuninvånare att få subventionerat pris för varmvattenbassäng, som Tjörn
och Stenungssunds kommuninvånare har tillgång till.
____________
Information ges att det finns i dagsläget ingen möjlighet för varken Tjörn- eller
Orustbor att använda varmvattenbassäng till subventionerat pris. Däremot finns det
en varmvattenbassäng i Stenungsund för boende där men den har vissa
begränsningar.
___________
Nybyggnation av varmvattenbassäng
Neuroförbundet Kaprifol har ställt en fråga ”Om det finns planer på att bygga en
varmvattenbassäng på Orust”.
___________
I översiktsplanen för Henån så finns det en skiss på en simhall.
___________
Varmvattengymnastik
Frågan om vattengymnastik diskuterades och den fråga som man vill ta upp på nytt
är om det är kommunen som har hand om varmvattenbassängen på Sjögården i
Ellös, den ingår inte i flyktingförläggningen kan den då användas vid andra tillfällen?
___________
Kommunen har inga planer på att ta över ägandet av verksamheten och därmed
förändra uthyrningsrutinen. Det finns möjligheter för privatpersoner att hyra denna
lokal i dagsläget.
____________
Färdtjänst
I föregående protokoll den 6 oktober 2014 hade HSO ställt en fråga om 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”?
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Verksamhetschef för stöd och omsorg kompletterar svaret som
färdtjänsthandläggarens har gett:
Av anteckningarna i protokollet från föregående möte finns ett svar från
färdtjänsthandläggaren på en fråga om hjälp, när hiss saknas i hus och besökare
kommer med färdtjänst och inte kan komma in. Färdtjänsthandläggaren svarar, att
personen får vända sig till kommunens biståndshandläggare för att söka insats enligt
socialtjänstlagens 4 kapitel 2 §. Svaret behöver förtydligas. Hjälpmedel, som finns till
exempel för att en rullstol ska kunna ”klättra” i trappa är inte något, som beviljas av
biståndshandläggare i kommunen. Hjälpmedel är i första hand primärvårdens ansvar.
Personer, som är inskrivna i hemsjukvården, får hjälpmedel genom Orust kommun.
Biståndshandläggare handlägger ansökningar på individnivå och biståndsparagrafen
är 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Men behov av hjälpmedel är inte en biståndsfråga, som
handläggs med stöd av socialtjänstlagen. Den 2 § ger nämnden/KS stöd för att ge
bistånd utöver rätten till bistånd och utöver skälig levnadsnivå. Här har nämnden fria
möjligheter att utforma sin egen policy. Det är inget som kan prövas med
förvaltningsbesvär och görs inte på individnivå. Det kan till exempel vara att alla över
viss ålder ska beviljas viss insats utan individuell prövning om behov föreligger.
_______________
Legitimation för anställda och kontaktperson i hemmet
Verksamhetschef för vård och omsorg Solveig Eldenholm ger information angående
legitimation för hemtjänstpersonal och kontaktperson i hemmet.
Legitimation för hemtjänstpersonal ska i stort sett vara klar för alla och i samband
med att man fått sitt kort så ska dessa bäras synliga av hemtjänstpersonal. Det kan
vara några som ej fått men förhoppningen är att det snart ska bäras av samtlig
hemtjänstpersonal.
När det gäller kontaktperson inom äldreomsorgen så är det den personal som i
hemtjänsten och på särskilda boende har ett särskilt uppdrag/ansvar för en viss
brukare. Som exempelvis så har kontaktpersonen ansvar att se till så en
genomförandeplan upprättas, hålla kontakt med exempelvis sjuksköterska, rehab (om
personen har hemsjukvård), medverka vid uppföljning tillsammans med
biståndshandläggare, helt enkelt ge stöd så att beslutade insatser blir det stöd det var
tänkt.
Matfrågan
Kommunala pensionärsrådet tar upp frågan kring frågan om matdistribution.
Representanterna har fått till sig från sina medlemmar att de inte är nöjda med den
kvalité på maten som distribueras. Representanterna redogör för sina åsikter gällande
upphandling som gäller matfrågan. Ett medborgarförslag ligger.
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Antal uteliggare
Socialstyrelsen har haft i uppdrag att ta fram kunskap om hemlöshetens omfattning,
utveckla metoder för att motverka hemlöshet, genom kartläggning och stöd till lokalt
utvecklingsarbete. Denna kartläggning heter ”Hemlöshet och utestängning från
bostadsmarkanden 2011” och publicerades i januari 2012 på Socialstyrelsens
hemsida.
Hemlöshet förekommer i nästan hela Sverige. Av landets 290 kommuner har 10
kommuner rapporterat 0 hemlösa personer under mätveckan. Ett sätt att beskriva
hemlöshetens omfattning i landet är att redovisa den på länsnivå. I Västra Götaland
redovisas att antalet hemlösa personer per 10 000 invånare vecka 18 2011 är 35
personer.
Övergångsställen och tillgänglighetsgruppen
Två frågor som rör Förvaltningsområde samhällsutveckling gällande vem som har
ansvar för övergångsställen på Orust kommun och att man önskar mer information
om tillgänglighetsgruppen för byggnation har ställts till Förvaltningsområdeschef för
samhällsutvecklingen Lena Tegenfeldt, eventuella svar tas upp på nästkommande
möte
____________
Pensionärsrådet och handikapprådet lägger informationen till handlingarna
____________

