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Kommunala pensionärsrådet
Kommunala handikapprådet

2016-02-29

Plats och tid

Kommunhuset, Henån, sammanträdesrum Valön
15.00-17.00

Beslutande

KPR
Clas Nordevik, Stala PRO
Tore Berntsson, Morlanda PRO
Lars-Olof Hermansson, Henån
PRO
Ing-Britt Knutsson, Orustp.
Florence W Göthe, SPF

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

KPR Eva Wenäll, KHR Dag Ekliden

Justeringens
plats och tid

Utskick med post

Sekreterare

……………………………………..
Anna-Carin Säll

Ordförande

……………………………………..
Bertil Olsson

Justerare

……………………………………..
Eva Wenäll

2016-02-29 kl.

KHR
Reidar Johansson, FUB
Dag Ekliden, Neurof.Kaprifol

Paragraf 28-32

……………………………...
Dag Ekliden

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-02-29

Datum för anslags
uppsättande

2016-03-14

Förvaringsplats
För protokollet

Kommunhuset, Henån, Förvaltningsområde omsorg

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Anna-Carin Säll

2016-04-05
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Övriga deltagare:

2016-02-29

Maisie Almergren, Stala PRO
Inger Eriksson, Morlanda PRO
Hans Wigilius, Henån PRO
Margareta Dahlqvist, Orustp.
Eva Wenäll, SPF
Sven-Arne Nilsson, Neurof. K.
Tommy Arvidsson, Reumatikerf.
Carita Nurmi, anhörigkonsulent
Börje Olsson, kanslichef
Bertil Olsson, ordförande
Anna-Carin Säll, nämnd-och utskottssekreterare
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2016-02-29

KPR § 28 KHR § 28
Anhörigkonsulent informerar om aktiviteter på Sjölyckan
Carita återkopplar med att presenterar en utvärdering av aktiviteterna på Sjölyckan.
De nya aktiviteterna startade 19 september. Det finns 20 lägenheter på Sjölyckan och
det är 16 personer som har utvärderat aktiviteterna.
Balansgrupp 8,7 p. Motions och balans alltid bra!
Qigong 5,5 p. 2 deltagare. Inga kommentarer.
Information bibliotekarien 8,15 p. Kunskap berikar!
Säkerhet- och trygghetsdagar enligt MSB 7,23 p. Information som skapar trygghet.
Studiebesök på trygghetsboendet Ryttaren i Uddevalla 9,2 p. Trevligt och intressant.
Besök av färdtjänsthandläggare 6 p. Viktig information. Man är inte nöjd med
färdtjänsten.
Ljus och djur quiz 7,8 p. Trevligt och lärorikt.
Besök av enhetschef för hemtjänst Röra centrum och yttre 8,7 p. Viktig information.
Genikampen (2 tillfälle) 8,2 p. Svårt i grupp, kluriga lekar får igång hjärnan.
Är du nöjd med värdinnans arbete på Sjölyckan 9,4 p. Glad att det finns en värdinna.
Mycket nöjd. Positiv och engagerad. Kan inte bli mycket bättre. Mycket bra.
På frågan vilka aktiviteter som man kan önska, föreslås bingo, studiebesök,
frågesport, utflykt m fl.
Ny utvärdering kommer att göras till våren.
Afasigruppen
Taltjänst är en tolkservice för människor med funktionsnedsättning som rör röst, tal
eller språk. En kontaktperson för tolktjänst har besökt Orust kommun och gett
information om vad taltjänst innebär. Innan ett avtalat möte kontaktar taltjänst
brukaren för att gå igenom vad brukaren vill tala om, vid mötet för taltjänst
brukarens talan.
Demensgrupp
Anhörigstöd. Det är deltagarna som sätter mötesformen utifrån de behov som finns.
Det finns ett samarbete med två frivilliga som stärker gruppen. Man anmäler sig till
Carita om man vill vara med. Carita delar ut informationshäfte som hanterar frågor
kring demens.
Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet tackar för
informationen
____________
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2016-02-29

KPR § 29 KHR § 29
Information om verksamhetsfrågor
Ordförande ger kort information från verksamheten då förvaltningsområdeschefen
slutar idag och inte har möjlighet att närvara.
Intraprenad
En kort återkoppling gällande Intraprenad, frågan är inte nedlagd men den är
parkerad för närvarande.
Nya Kaprifolgården
Förslag finns framtaget till en fastighet med ett samlat koncept för särskilda boende,
äldre boende, vårdcentral och eventuellt ett familjens hus. Tanken är att samla olika
typer av kompetens i en fastighet. I de bästa av världar kan denna fastighet stå klar
hösten 2017.
Ensamkommande barn
När det gäller ensamkommande barn kommer det att komma många nya barn som
behöver någon form av placering. Det finns inte tillräckligt med boenden i dagsläget
och det är svårigheter att hitta lösningar men kommunen arbetar aktivt med att hitta
lösningar. Ny lag kommer att träda i kraft i vår som handlar om att ta emot anvisade
ensamkommande barn. Under 2016 kommer vi att ta emot färre barn än 2015, det
beror inte på att det är färre människor som söker asyl utan det är processen i
mottagandet som tar längre tid.
Stimulansbidrag
Orust kommun har fått tilldelat sig stimulansmedel för ökad bemanning inom
äldreomsorgen under 2015, pengarna är riktade till hemtjänsten.
Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet tackar för
informationen
_____________
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2016-02-29

KPR § 30 KHR § 30
Kanslichefen informerar om reglementet för kommunala pensionärsrådet och
handikapprådet
Börje gav information om de båda rådens reglementen, dessa återfinns på Orust
kommuns hemsida, under Kommun och politik/Författningar, planer och
sammanfattningar/ Reglementen KPR KHR, se länk:
http://www.orust.se/amnesomrade/kommunochpolitik/forfattningarplanerochstyrd
okument.4.27013e84140df0c2f3f9b2.html?folder=19.45cbfa39140df0c291a1236&sv.
url=12.319617911498974c778ec9d1
Börje förklarar vad reglementen ska styra, han går igenom samtliga paragrafer. Syfte,
arbetsuppgifter, ekonomi och förvaltning, ledamöter och representanter,
arbetsformer, ordförande, vice ordförande o sekreterare, tid för sammanträde,
minnesanteckningar, kallelse.
Frågan gällande mat distribution diskuterades.
Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet tackar för
informationen
_____________
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Kommunala pensionärsrådet
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2016-02-29

KPR § 31 KHR § 31
För kännedom - inkomna skrivelser från SPF-Orustveteranerna
Det har inkommit två skrivelser till kommunen från SPF Orustveteranerna,
”Genomgång och förslag” och ”Förnyad begäran”. Ärendet ska beredas hos
kommunchefen. Till nästa råd kommer dessa frågor upp som två ärenden/punkter.
Råden bereder ärendet då.
Bilaga:
Skrivelse ”Genomgång och förslag” SPF-Orustveteranerna 25 januari 2016
Skrivelse ”Förnyad begäran” SPF-Orustveteranerna 25 januari 2016
Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet tackar för
informationen
_____________
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2016-02-29

KPR § 32 KHR § 32
Övriga frågor
Remiss är utskickad till de båda råden gällande bostadsförsörjningsprogrammet.
Organisationerna bakom råden får möjlighet att lämna synpunkter, ärendet behandlas
inte i råden.
Efterfrågad statistik gällande befolkningsstatistiken delades ut på mötet.
Nästa mötestillfälle den 30 maj träffas vi i sammanträdesrummet Årholmen.
Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet tackar för
informationen
_____________

