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Plats och tid

Kommunhuset, Henån, sammanträdesrum Årholmen 2016-05-30 kl.
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 – Tore Berntsson, KHR – Tommy Arvidsson

Justeringens
plats och tid

Utskick med post

Sekreterare

……………………………………..
Anna-Carin Säll

Ordförande

……………………………………..
Bertil Olsson

Justerare

……………………………………..
Tore Berntsson

KHR
Maj-Britt Malmsten, SRF
Dag Ekliden, Neurof. Kaprifol

Paragraf 33-37

…………………………….
Tommy Arvidsson

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen KPR/KHR

Sammanträdesdatum

2016-05-30

Datum för anslags
uppsättande

2016-06-09

Förvaringsplats
För protokollet

Kommunhuset, Henån, Förvaltningsområde omsorg

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Anna-Carin Säll

2016-06-30
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Övriga deltagare:

2016-05-30

Maisie Almergren, Stala PRO
Inger Eriksson, Morlanda PRO
Margareta Dahlqvist, Orustp.
Eva Wenäll, SPF
Sven-Arne Nilsson, Neurof. K.
Tommy Arvidsson, Reumatikerf.
Carita Nurmi, anhörigkonsulent
Annelie Karlsson, tf verksamhetschef VoO
Bertil Olsson, ordförande
Anna-Carin Säll, nämnd-och utskottssekreterare
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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

KPR § 33 KHR § 33
Ny förvaltningsområdeschef
Ordförande Bertil Olsson berättar att Förvaltningsområde omsorg har fått en ny chef som
heter Lisbeth Tilly, hon börjar arbeta på heltid från och med första juni. Lisbeth kommer
och presenterar sig på kommande möte i september.
Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet tackar för informationen
___________

Orust kommun

Kommunala pensionärsrådet
Kommunala handikapprådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4

2016-05-30

KPR § 34 KHR § 34
Anhörigkonsulenten ger information om pågående och avslutade aktiviteter
Carita Nurmi berättar om aktiviteter som startades upp och genomfördes under
våren, om utvärdering av Afasigruppen och vilka grupper som kommer att starta upp
under hösten.
Anhörigdag
Årligen arrangeras Anhörigas Riksförbund Anhörigriksdagen, i år var den i Varberg
den 10-11 maj. Det är en mötesplats där anhöriga i alla åldrar och situationer står i
centrum. Carita berättar att det är inspirerande och hoppgivande dagar. Det gavs
föreläsningar, workshops och mässutställningar.
Utvärdering Afasigruppen
Carita har delat ut en enkät för att kunna göra en utvärdering av anhöriggruppen
våren 2016. Det är 12 utav 15 personer som haft möjlighet att svara på enkäten.
Enkäten är bevarad av anhöriga som vårdar en närstående hemma och som har afasi.
Sammantaget är det en mycket positiv upplevelse de anhöriga har av gruppträffarna.
Det har varit uppskattat att de anhöriga/närstående har kunnat vara med i
gruppträffarna. Det har varit bra att först ha en gemensam stund för alla och att
sedan går anhöriga med anhörigkonsulenten och afatikerna jobbar med terapeuter.
Man upplever samhörighet och glädje då man ses i gruppen, att kunna dela problem
med andra är bra och att det blir en avkoppling i vardagen. Att man fått mer kunskap
om Afasi. Afatikerna har blivit mycket gladare och anhöriga har fått mer förståelse
för Afasi. Att man har fått information om Taltjänst och att det finns möjlighet att
använda sig utav denna tjänst. Gruppstruktur, innehåll och material samt ledarna får
högt betyg i enkäten. Kurserna har också haft ett inslag med rörelser och det är
uppskattat. Även studiebesöket på inspirationsmiljön i Uddevalla har varit
uppskattat.
Café Tittin/Folkhälsorådet
Caféet Tittin har öppnat på Kaprifolgården, invigning var den 8 april. Det är stöd
och omsorg som ansvarar för inhandling och organisation, de har även ansvar för
öppethållandet på måndag. Frivilliga ansvarar för caféet onsdag och fredag,
öppettider är för samtliga dagar kl.9.30–14.30. Caféet kommer att erbjuda
feriearbetar till sommaren.
Genom folkhälsorådet kan man ansöka om pengar för verksamheter och det har
man gjort för caféet, vilket har räckt till en del driftinventarier som porslin och
diskmaskin.
Liknande verksamhet finns i Svanesund, Eklunden som har café-verksamhet, det är
öppet måndag-fredag kl.9.00–14.00, det är frivilliga som har hand om caféet.

Orust kommun

Kommunala pensionärsrådet
Kommunala handikapprådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5

2016-05-30

Anhörigstöd till hösten
Till hösten kommer en ny grupp att starta, för anhöriga till stroke.
Anhörighörna kommer att finnas i Henån - Kaprifolgården, Ellös- Strandgården,
Svanesund- Eklunden – en gång i månaden kommer anhörighörnan att vara öppen.
Fika bekostar man själv.
Carita ställer frågan om Taltjänst kan komma på besök för att informera, i mån av tid
bjuder vi in till nästa KPR/KHR möte.
Kontaktuppgifter till Taltjänst:
Till Taltjänst 0771- 700 900, taltjanst.gbg@vregion.se
Kontaktuppgifter till Inspirationsmiljö:
Till Inspirationsmiljö- med smarta lösningar 0522- 69 75 87 arbetsterapeuten
Elisabeth Bergström, Anhörigcentralen, Rosenhäll, Uddevalla.
Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet tackar för
informationen
___________
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KPR § 35 KHR § 35
Inkomna skrivelser, SPF Orustveteranerna
Beredning av skrivelserna som inkommit från SPF Orustveteranerna, Genomgång
och förslag KS/2014:1 540 och Förnyad begäran KS/2015:56.
Bertil Olsson ger information om de båda skrivelserna och menar att det inte
kommer att bli någon portal, utan menar att den efterfrågade informationen finns
tillgänglig på Orust kommuns webbplats.
När det gäller att tillsätta en ny grupp i råden, finns det alla möjligheter till det. Om
det finns en önskan så kan Bertil eller Börje Olsson delta vid något tillfälle. Florence
Göthe, representant från SPF Orustveteranerna menar att man kan lyfta
gemensamma frågor ifrån de båda råden till denna nya grupp, de kommer att träffas
första gången i augusti.
Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet tackar för
informationen
___________
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KPR § 36 KHR § 36
Tf. verksamhetschef för vård och omsorg informerar
Anneli Karlsson gav information gällande matdistribution till äldre och om avtal som
skrivits med Tjörns matbolag AB.
Tjörns matbolag AB
De brukare som har biståndsbeslut när det gäller matleveranser får mat levererat en
gång i veckan. Maten kommer från Svanesund och levereras kall med Orust
budservice. Från och med september kommer det att levereras kall mat från Tjörns
matbolag AB. Ordförande berättar att omsorgsutskottet har varit på studiebesök på
Tjörns matbolag AB idag och det var ett mycket positivt besök. Annelie ställer frågan
om KPR och KHR vill komma på studiebesök till Tjörns matbolag AB den 21 juni
klockan kl. 12.00, samlingsplats kl. 11.30 vid Häggvall, Varekil. Clas samlar in
anmälningar till studiebesök, han anmäler det till Anna-Carin som ger vidare till
Annelie senast den 10 juni.
Brukaren kommer att betala 62,50 kr/lunchlåda, de kommer att betala för lunchen
men inte för transporten.
Frågan gällande avtalsbeslut kommer upp och Bertil svarar att det är
Kommunfullmäktige som tagit beslut gällande avtal med Tjörns matbolag AB.
Bertil ställer frågan om råden vill få en mer djupgående information från
biståndsbeslut till matleverans. Annelie och undersköterska och biståndshandläggare
kan komma för information.
Samtal förs gällande vårdcentralen Capio, det finns klagomål och synpunkter på
vårdcentralen i Henån. Två sätt att klaga: som enskild patient vänder man sig till
patientnämnden eller som organisation ex KPR vänder man sig till hälso- och
sjukvårdsstyrelsen. Två representanter kommer att boka möte med VD för Capio för
att framföra sina åsikter.
_____________
Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet beslutar
att be tf verksamhetschef, en undersköterska och en biståndshandläggare komma till
mötet den 5 september för att ge information gällande matleveranserna i praktiken.
____________
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KPR § 37 KHR § 37
Övriga frågor
Vice ordförande
Lars-Olof Hermansson avsäger sig uppdraget som vice ordförande – nytt förslag ges
den 5 september.
Nästa möte
Nästa mötestillfälle den 5 september träffas vi i sammanträdesrummet Årholmen.
Inbjudan
KPR/KHR önskar att bjuda in VD för Stiftelsen Orustbostäder Ted Lernheim den 5
september.
____________
Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet beslutar
att bjuda in VD för Stiftelsen Orustbostäder Ted Lernheim den 5 september
____________

