Omsorgsförvaltningen

Datum

Vår referens

Protokoll från KPR:s sammanträde
Tid:

Måndagen den 25 februari 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
Lisbeth Andersson, Hamburgsund/Fjällbacka PRO
Elisabeth Bergquist, SPF Tanumskusten
Gunnar Simonsson, SPF Tanumskusten
Ulla Edvinsson, SPF Tanumsbygden
Berit Sten, SPF Tanumsbygden
Anita Hakeröd, Kville SPF
Ingela Larsson, Kville SPF
Per Hovbrender, SPRF Tanum
Reine Olsson, SPRF Tanum
Marie-Louise Grenestedt, SPF Tanumskusten
Willy Hansson, Hamburgsund/Fjällbacka PRO

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:..............................................................................................
Britha Skarstedt
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§1
Sammanträdets öppnande
Ordföranden Roger Wallentin förklarade sammanträdet öppnat och hälsade samtliga välkomna.

§2
Justerare
Till justerare valdes Britha Skarstedt.

§3
Föregående möte
Genomgång av föregående protokoll av Roger Wallentin.

§4
Information från kommunstyrelsen
Clas Åke Sörkvist informerar:
Sista delen av E:6 sträckan Hud-Oppen (ca 7 km), planerad start den 3 april, entreprenör Skanska,
beräknas vara klar sommaren 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat förslag om att seniorresor skall gälla fr o m 75 år, detta
innebär bland annat att den resande får kvittera ut ett färdkort som kostar 100:-.
Bredbandsutbyggnaden pågår, det finns fortfarande icke utnyttjade medel för 2012 att söka från
kommunstyrelsen.
Bostadsförsörjningsprogram drivs av Gerd Melin, en arbetsgrupp har tillsatts för att arbeta med
frågan. Förslag skall vara framtaget till december 2013. Arbetet börjar 6 mars.
En arbetsgrupp är tillsatt för att se över den politiska sammansättningen samt förvaltningarnas
organisation.
Arvodesgruppen arbetar med frågan om det finns möjlighet att utöka den 50% tjänst oppositionsråd
som nu finns. Då det är risk att det blir problem med nyrekrytering.
Tanums kommuns bokslut 2012 redovisar ett positivt resultat ca 30 mkr. Det som bland annat har
bidragit till det positiva resultatet är att sjukförsäkringsavgiften har återbetalats (så kallade afapengar) ca 11 mkr samt försäljning av näringsparken vid Preem Rasta, ca 20 mkr.
Skatteprognos är uppräknad inför 2013, det ser positivare ut än vad som tidigare prognostiserats.
Invånarantalet i Sverige är 9,5 miljoner. För Tanums har vi minskat med 50 personer, antalet är nu
12 270. Under året har det fötts 92 personer medan 149 personer avlidit. Det har flyttat in 602
personer samtidigt som 605 personer har flyttat ut.
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Utav våra invånare i kommunen är 18,7% som arbetar med egna firmor.
Turisttillströmningen har ökat med 19% gällande hotell och vandrarhemsboende. År 2012 var det
22 621 fler gästnätter än under 2011.
Arbete pågår med översiktsplan 2030. Planen har varit på remiss och nu sammanställs informationen.
Planen skall ställas ut samt skickas ut på remiss, planen skall antas 2015.

§5
Information från omsorgsnämnden
Maj Lätto Karlsson informerar:
Omsorgsförvaltningens bokslut 2012, visar på ett överskott med 235 tkr.
Omsorgsförvaltningens ramfördelning budget 2013.
Omsorgsnämnden beslutade att ingå avtal med hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän
gällande samverkande sjukvård 2013.
Omsorgsnämnden beslutade att förlänga avtalet avseende arbetsterapiinsatser och hjälpmedelshantering i Tanums kommun till och med 2013-12-31.
Utredning gällande länsfärdtjänst är för närvarande nedlagd på grund av att handikappföreningar i
regionen måste vara överens innan beslut kan fattas.

§6
Lägesrapport särskilda boenden
Sirene Johansson redovisar om hur omsorgsförvaltningens planering 2013 för särskilt boende och
korttidsboende, bilaga.
Genomsnittlig väntan på särskild boendeplats 2012 var 21 dagar.

§7
Information snöröjning
Elisabeth Holmqvist informerar:
Vilka regler och hur kommunen arbetar med bland annat snöröjning. För att kontakta kundtjänst på
fastighetskontoret är telefonnumret 18444 och på jourtid 18377.
Olle Wik ställer frågan om hur vi förebygger fallolycker både inne och utomhus. Frågan kommer att
redovisas på KPR sammanträde i maj.

4

§8
Uppsökande verksamhet
Hilde Sletten områdeschef hälsa- sjukvård- och rehabilitering och Sara Bergqvist, sjuksköterska
informerar om hur den uppsökande verksamheten fungerar idag.
Frågeställningar uppkom under mötet, Hilde tar med sig frågorna som kommer att redovisas på KPR
sammanträde i maj.

§9
Information om funktionshinderverksamhetens organisation.
Sirene Johansson redovisar om hur funktionshinderverksamhetens organisation är uppbyggd, bilaga.

§ 10
Övrigt
Willy Hansson informerar om företaget Seniorvillor och hur deras koncept ser ut vad det gäller
parhus. Roger Wallentin lyfter frågan i den nybildade arbetsgruppen för bostadsförsörjning.
Elisabeth Bergqvist meddelar att hon slutar KPR.
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Planering budget 2013 särskilt boende och korttidsboende
Särskilda
boenden
äldreomsorg

Antal platser särskilda boenden äldreomsorg

Antal
platser

Reserv

2013

Hedegården,
Tanumshede
Tärnegården,
Grebbestad
Östanvind,
Bullaren
Fjällbackaservice,
Fjällbacka
Kalkåsliden,
Kville
Hogslätt,
Gerlesborg
Summa platser

48
23

25

25

27

24

24

24

42

42

42

42

17

17

20

20

9

9

9

165

168

170

22

8
160

Korttidsboende
äldreomsorg

Två platser i
reserv
Två platser i
reserv

Platser
2012-01
År 2011
att
kunna
använda
48
48
48

En plats i
reserv
5

Antal platser korttidsboende
Antal
platser

Kommentar

2012-05

2012-01

År 2011

2013

Norrheden
Norrgården
Summa platser

12
4
16

Planering
för 16
platser,
används
flexibelt

11

17

27

Äldreomsorgen har budget för 165 boendeplatser, de fem platserna som finns i reserv kan
användas flexibelt på både särskilt boende och korttidsboende.
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