Omsorgsförvaltningen

Datum

Vår referens

Protokoll från KPR:s sammanträde
Tid:

Måndagen den 30 september 2013, klockan 09:00 – 12:00

Plats:

Sammanträdesrummet Bullaren, Tanumshede

Närvarande:

Britha Skarstedt, Grebbestads PRO
Sverre Palm, PRO Tanum
Olle Wik, PRO Tanum
Willy Hansson, Hamburgsund/Fjällbacka PRO
Lisbeth Andersson, Hamburgsund/Fjällbacka PRO
Gunnar Simonsson, SPF Tanumskusten
Bertil Gedda, SPF Tanumsbygden
Ulla Edvinsson, SPF Tanumsbygden
Berit Sten, SPF Tanumsbygden
Anita Hakeröd, Kville SPF
Ingela Larsson, Kville SPF
Per Hovbrender, SPRF Tanum
Britt Berggren, SPRF Tanum

Övr. medverkande:

Roger Wallentin, ordförande KPR
Bo Andersson, vice ordförande KPR
Maj Lätto Karlsson, förvaltningschef
Sirene Johansson, avdelningschef
Ingmar Thoresson, IT-Chef
Cecilia Sandeberg, enhetschef MoU
Fatjon Peci, flyktingsamordnare

Sekreterare:................................................................................................
Michael Svensson

Ordförande:................................................................................................
Roger Wallentin

Justeringsman:..............................................................................................
Anita Hakeröd
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§ 21
Sammanträdets öppnande
Ordföranden Roger Wallentin förklarade sammanträdet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

§ 22
Justerare
Till justerare valdes Anita Hakeröd.

§ 23
Föregående möte
Genomgång av föregående protokoll av Roger Wallentin.

§ 24
Information från kommunstyrelsen
Ida Aronsson Hammar informerar:
KS arbetar för fullt med budgeten som kommer att behandlas av kommunfullmäktige i november.
Kommunen har i dagsläget mycket investeringar, om man beslutar sig för att höja resultatet innebär
det att kommunen kan investera mer utan att höja lånen. I dagsläget finns det mycket små medel att
dela ut till driften. Äskanden från nämnderna är på 12 miljoner kronor. Äskanden på investeringar är
100 miljoner kronor varav 60 miljoner är va-projekt då kommunens ledningar är mycket gamla.
Asylboende på Edsviks camping, det finns för närvarande 61 personer boende där. Migrationsverket
ansvarar för detta boende, kommunen har skyldighet att se till om det finns barn att de har rätt att gå i
förskola och skola.
Frågan om fria bussresor för pensionärer skickas med Ida till kanslikontoret.
Frågan om AFA-pengar till rätt förvaltningen skickas med till budgetberedningen.

§ 25
Digitalisering av larm
Utbyggnaden av fiber pågår i kommunen, i dagsläget finns det elva fiberföreningar. Meningen är att
man skall övergå från kopparnät och istället använda fibernät. Detta med anledning av att på sikt
kommer kopparbaserade ledningar att försvinna, då Telia anser det för dyrt att underhålla dessa
ledningar. Har man inte möjlighet att installera fibernät hänvisar Telia befolkningen till det mobila
nätet. De som bor på landsbygden rekommenderas gå med i fiberföreningarna. Trygghetslarm
fungerar i fibernät, de risker för störningar som detta innebär är inte större än de störningar som finns
med kopparnätet. Kommunens budskap är vill man installera fiber skall man göra det för
trygghetslarmen kommer att fungera. Det är samma funktionalitet i fiber som det idag är i kopparnätet
och det kommer successivt att förbättras.
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KPR aktualiserar frågan vem som kommer att betala för de människor som inte har möjlighet att
betala för fibernätet. KPR anser att information bör ges till alla kommuninvånare vad som gäller med
fibernätet och att det är viktigt att man ansluter sig.

§ 26
Information från omsorgsnämnden
Maj Lätto Karlsson informerar:
Redovisning av omsorgsnämndens delårsbokslut två 2013.
Riktlinjer för biståndsbedömning en grupp är tillsatt i Fyrbodal för att arbeta med frågan.

§ 27
Information om det fortsatta arbetet med sprinkler och larm
Sirene Johansson informerar om att ett muntlig avtal klart med en entreprenör för sprinkler på
Fjällbackaservice. Thomas Carlsson, projektingenjör på samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att
deltaga på nästa sammanträde.

§ 28
Seniorvillor
Willy Hansson informerar från träff med seniorvillor, det finns mark i kommunen för att bygga små
villor. I Vara har man färdigställt sex stycken villor och vi är välkomna att komma dit och se på
dessa.
KPR frågar om kommunens möjligheter att verka för att det byggs hyresrätter.

§ 29
Biståndsbedömning
Cecilia Sandeberg informerar:
Tre biståndsbedömare finns på Hedegården och två finns i kommunhuset. Det är pensionmyndigheten
som handlägger frågan om änkepensionen och bostadstillägget. Biståndsenheten kommer att arbeta
fram en rutin för hur information rörande socialförsäkringsförmåner kan lämnas i samband med att en
biståndsbedömning görs.
Pensionsmyndigheten har en bra och enkel hemsida (wwwpensionsmyndigheten.se) som man kan få
bra information från.
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§ 30
Information flyktingsamordnare Fatjon Peci
Fatjon Peci, intregrationshandläggare, infomerar om hur verksamheten är uppbyggd i Tanums
kommun.
Har ni frågor och funderingar tag gärna kontakt med Fatjon på telefon 0525-18373, 070-6098062
eller via mail fatjon.peci@tanum.se

§ 31
Övrigt
Vävstolarna på Hedegården kommer inte att tas bort men frågan uppstår då det är personer utifrån
som använder vävstolarna och inte de boende på Hedegården.
Särskilda boenden köper inte in åkpåsar, de åkpåsar som finns på Tärnegården har donerats till dem
från prinsarna i Grebbestad.
Det påtalas att transportrullstolarna är i dåligt skick på Hedegården. Sirene kommer att prata med
verksamheten och återkomma i frågan.
Bertil Gedda informerar om en handikappbadplats vid Seläter i Strömstads kommun som var väldigt
bra och önskar att man åker dit på studiebesök. Vid nästa KPR kommer fastighetsavdelningen att
närvara och då kan frågan behandlas på nytt.

Gunnar Simonsson och Ulla Edvinsson informerar från konferans i Göteborg ”Förbättra äldres
läkemedelshantering”, ”Projekt koll på läkemedlen”. Tanums kommun var bäst i Västra Götaland.
Brev till kommunstyrelsen gällande situationen med läkemedelshantering. Frågan kommer att
diskuteras vidare på nästa sammanträde.
KPR framför att städningen för kommunala fastigheter räcker inte till.

§ 32
Anhörigstödet
Sirene tar upp frågan om att Elisabeth Bergqvist sitter i en referensgrupp för anhörigstödet och hon är
inte med i kommunala pensionärsrådet. Frågan om ny representant kommer att behandlas vid nästa
sammanträde.

