Omsorgsförvaltningen

Datum

Vår referens

Protokoll från KPR:s sammanträde
Tid:

Måndagen den 6 maj 2013, klockan 09:00 – 12:00

Plats:

Sammanträdesrummet Bullaren, Tanumshede

Närvarande:

Sonja Klemensson, Grebbestads PRO
Britha Skarstedt, Grebbestads PRO
Sverre Palm, PRO Tanum
Olle Wik, PRO Tanum
Willy Hansson, Hamburgsund/Fjällbacka PRO
Lisbeth Andersson, Hamburgsund/Fjällbacka PRO
Marianne Welander, SPF Tanumskusten
Gunnar Simonsson, SPF Tanumskusten
Bertil Gedda, SPF Tanumsbygden
Ulla Edvinsson, SPF Tanumsbygden
Berit Sten, SPF Tanumsbygden
Anita Hakeröd, Kville SPF
Ingela Larsson, Kville SPF
Gunborg Krantz, SPRF Tanum
Reine Olsson, SPRF Tanum
Marie-Louise Grenestedt, SPF Tanumsbygden

Övr. medverkande:

Roger Wallentin, ordförande KPR
Bo Andersson, vice ordförande KPR
Eva Lott Andersson, ledamot omsorgsnämnden
Clas-Åke Sörkvist, ordförande kommunstyrelsen
Maj Lätto Karlsson, förvaltningschef
Sirene Johansson, avdelningschef

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

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

Justeringsman:..............................................................................................
Willy Hansson
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§ 11
Sammanträdets öppnande
Ordföranden Roger Wallentin förklarade sammanträdet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

§ 12
Justerare
Till justerare valdes Willy Hansson.

§ 13
Föregående möte
Genomgång av föregående protokoll av Roger Wallentin.

§ 14
Information från kommunstyrelsen
Clas Åke Sörkvist informerar:
Svensk näringslivsrankning beträffande kommunernas näringslivsklimat presenterades 2013-04-23,
Tanum är på plats 267 av 290 kommuner. Kommunen arbetar med ett projekt genom Sveriges
kommuner och landsting som heter ”Förenkla helt enkelt”. Kommunen skall ta fram en handlingsplan
som fokuserar på bättre kontakt/service till företagen.
Kommunens bokslut för 2012 är historiskt, kommunens bästa någonsin 37,5 miljoner i överskott.
Tanums kommun har sedan 2000 redovisat positiva resultat och dessutom varje år klarat balanskravet. Det starka resultatet beror främst på engångsposter med 29,6 miljoner är engångsintäkter,
försäljning av verksamhetsmark samt återbetalning av sjukförsäkringsavgifter AFA med 11,1
miljoner. Verksamhetsresultatet uppgår till 7,9 miljoner.
Tanums shoppingcenter markarbete pågår, beräknas öppna hösten 2014.
Arbetet med den felande motorvägsdelen av E6 har startat, beräknad invigning 15 juni 2015.
Sportshoppen planerar en omfattande tillbyggnad, kräver planändring/komplettering.
Bredbandsföreningar arbetar vidare, några har fått besked om bidrag.
Det arbetas med ett stort antal detaljplaner, den största planen är Tanumshede centrum,
Tanums Bostäder bygger för fullt i Fjällbacka, Håkebacken och Kyrkskolan.
Gunnar Johansson Åkeri AB varslar/säger upp 46 styck chaufförer. Träder i kraft löpande fram till i
oktober 2013.
Vad det gäller pensionärsrabatten på Västtrafik, har Västtrafik meddelat att det är problem med
administrationen gällande biljetter/färdbevis.
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Samverkande sjukvård 76% som tillgodoses inom 20 minuter när det gäller prio ett larm.

§ 15
Information från omsorgsnämnden
Maj Lätto Karlsson informerar:
Omsorgsnämndens budgetuppföljning 2013 januari-mars, prognostiserat underskott 2,700 tkr.

§ 16
Uppsökande- och förebyggande arbete
Sirene Johansson, köp halkskydd och bli bjuden på lunch, information om biståndsbedömning,
information om hemtjänst, Lena Olsson rapporterar fallolyckor, kvalitetsregister- Senior alert,
patientsäkersberättelse, Hilde Sletten redogör för den uppsökande verksamheten, Roland Andersson
presenterar sig som hemvaktmästare och vad som han kan hjälpa till med.
Seniorbolaget är i dagsläget den enda externa företaget, utför enbart servicetjänster.

§ 17
Demensvård
Martina Lind, demenssköterska informerar om hur demensvården är uppbyggd i kommunen.
Kommunen arbetar med en handlingsplanen för demensvården 2013-2015. Kommunen arbetar även
med frågan om att ansluta till BPSD registret.
§ 18
Digitalisering
Sirene Johansson informerar om att man arbetar med frågan. Ytterligare information kommer att
redovisas vid nästa KPR sammanträde.

§ 19
Seniorbostäder, uppföljning
Roger Wallentin tar med sig frågan till bostadsförsörjningsgruppen och bjuder in Willy Hansson till
att presentera förslaget gällande seniorbostäder.

§ 20
Övrigt
Ulla Edvinsson tar upp frågan om att det körs för fort på vägen förbi Hedegården mot Sparvallen.
Frågan skickas till fastighet.
Bertil Gedda tar upp frågan om hur upphandling av städ fungerar

4

Marie-Louise Grenestedt tar upp frågan om att det är mycket trafik ut mot Havstensund och det sker
kollisioner i y-korsningen.
Sirene Johansson svarar på frågan om hur telefoni fungerar.
Sirene Johansson informerar om beläggningsstatistiken på särskilda boenden.

