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§ 33
Sammanträdets öppnande
Ordföranden Roger Wallentin förklarade sammanträdet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

§ 34
Justerare
Till justerare valdes Bertil Gedda.

§ 35
Föregående möte
Genomgång av föregående protokoll av Roger Wallentin.

§ 36
Information från kommunstyrelsen
Clas-Åke Sörkvist informerar:
Byggnationen av Tanum Shoppingcenter stod still i 3,5 vecka på grund av att finansieringen ej var
helt klar, nu pågår arbetet igen, planen är att det skall öppna i december 2014.
Happy Price arbetet pågår för fullt.
Kommunfullmäktige beslutar den 18 november om budget 2014, i förslag till beslut är den
kommunala skattesatsen 21,56 oförändrad. Förändringar i kostnadsutjämningssystemet innebär att
Tanum betalar 20 mkr mindre 2014. Investringsbudgeten 2014, 90 mkr totalt varav 60 mkr till vakollektivet.
Ekonomin ser bra ut innevarande år och prognosen pekar på ett överskott med 11 mkr till stor del
AFA-pengar.
Sedan år 1996 ger Nils Holgersson Gruppen, med representanter från HSB Riksförbund,
Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, årligen ut
rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Priserna för el, värme,
avfall och vatten har höjts med 3,3 procent det senaste året. Men skillnaden mellan kommunerna är
stora. Priserna är högst i mindre kommuner och gapet till tätorterna har ökat stadigt den senaste
tioårsperioden. Enligt denna mätning Tanums kommun dyrast och Luleå billigast.
Enligt mätningen ”Nils Holgersson Resan” där man mäter el, fjärrvärme, va samt avfall är Tanum
dyrast.
Tanum är näst lägst i länet avseende arbetslösheten i Västra Götaland för ungdomar 18-24 år med
8,7%. Tanum ligger även bra när det gäller den totala arbetslösheten i åldern 16-64 år med 4,5%.
Tanum ökar invånaravtalet mätning per sista september 12282.
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Peter Berborn informerar Västtrafik har fullt i sina system kan ej ta emot flera kort, nu har det
kommit en ny kalkyl från Västtrafik som kommunstyrelsen får ta ställning till så förhoppningsvis kan
beslut komma inom tre till fyra månader.
Viktigt att det blir en riktigt terminal på motorvägen på båda sidor mot Oppen så att människor kan
åka dit. Kommunen jagar på transportstyrelsen som påstår att det tar tre år.

§ 37
Information från omsorgsnämnden
Maj Lätto Karlsson informerar:
Majoritetens förslag 2 mkr i budgettillskott utanför att vi får full täckning för löne- och
kostnadsökningar.
Prognosen efter nio månader visar på ett underskott med 3 mkr.

§ 38
Information från fastighet, brand, badplatser
Thomas Carlsson projektingenjör samhällsbyggnadsförvaltningen informerar:
Beställt arbete till Fjällbackaservice för installation av boendesprinkler. Totalt 4 800 kvadratmeter,
entreprenören håller på och ritar, projektstart beräknas till november och klart i maj 2014.
En brandskyddsplan kommer att upprättas på övriga boenden, därefter kommer det att upprättas en
prioriteringslista på i vilken ordning det fortsatta arbetet avlöper.
Bertil Gedda informerar om badplats i Seläter som var handikappanpassad och önskar att man gör ett
studiebesök.

§ 39
Seniorvillor
Diskussion förs om hur vi skall arbeta vidare med frågan. Willy Hansson ställer frågan om intresse
finns för att åka på studieresa till Vara.

§ 40
Ny representant i referensgrupp för anhörigstödet
Frågan hänskjuts till nästa sammanträde.

§ 41
Utredning om medicinförbrukning
Lena Olsson informerar:
I Tanum har det arbetats mycket med medicinförbrukning för kommunens vårdtagare, detta arbete
starta för 6 år sedan. Tanum har även läkemedelsövertag för de personer som bor hemma.
Socialstyrelsen har framarbetat en vägledning 2012.
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Denna gäller för alla som är över 75 år, har 5 olika läkemedel kan man kräva en förenklad
läkemedelsgenomgång har man mer än 5 läkemedel skall man ha en fördjupad genomgång.
Uppföljning tillsammans med läkare minst en gång om året.
Regeringen har tillskapat prestationsersättning om man uppfyller målen med att minska olämpliga
läkenmedel, antispsykotiska läkemedel och antiinflammatoriska läkemedel. När det gäller
måluppfyllelse av ollämpliga läkemedel för personer över 75 år så har hela Sverige uppfyllt målet,
antipsykotiska läkemedel över 65 år har Västra Götaland ej klarat detta mål, antiinflammatoriska
läkemedel över 75 år har Sverige uppfyllt målet.

§ 42
Transportrullstolar och hjälpmedel
Lena Olsson informerar om möte med gällande transportstolar och problemet skall vara avhjälpt nu.
Lena, Hilde samt arbetsterapeuter har en arbetsgrupp för att se över våra hjälpmedel.

§ 43
Möteshuset
Lena Hansson informerar:
Möteshuset är socialtjänstens råd och stödverksamhet. Syftet är att arbeta förebyggande för att
förhindra att människor hamnar i ohälsa. Verksamheter erbjuder individuella samtal, familjesamtal
samt olika gruppverksamheter utifrån behov

§ 44
Återkoppling telefoner Hedegården
Sirene Johansson informerar vi har gjort en kontroll vid flera olika tillfällen och vi hittar inget fel.
Ringer ni så ta reda vilket telefonnummer samt när ni ringer så vi kan reda ut detta.

§ 45
Sammanträdesdagar 2014
Måndag 10/2, klockan 13:00-16:00 - inlämning 24/1, måndag 28/4, klockan 9:00-12:00 - inlämning
11/4, måndag 15/9, klockan 9:00-12:00 – inlämning 29/8 samt måndag 3/11, 9:00-12:00 – inlämning
17/10. Möte inför budget 2015 är planerat till tisdag 26 augusti, klockan 13:00.
Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum är bokat för beredning 24/1, 11/4, 29/8, 17/10, klockan
10:00-12:00.

§ 46
Övrigt
Särskilda boenden 165 platser varav fem är i malpåse. Vi har 160 platser snittet under året 157
platser.

