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Plats och tid

Kommunhuset, ”Hållö”, Kungshamn, kl 14.00 – 16.15.

Beslutande

Kristina Frigert, ordförande
Peter Hemlin, kommunstyrelsen
Stig-Arne Helmersson, byggnämnden
Bengt Görling, hjärt- och lung,
Beth Olsson, SRF
Mona Johansson, DHR
Ann Simson, NHR

Närvarande
ersättare

Birgitta Granström, omsorgsnämnden
Vivianne Gustafsson, byggnadsnämnden
Bodil Abrahamsson, NHR

Övriga deltagare

Nina Roos, förvaltningschef
Britt-Marie Knutsson, MAS, § 1
Amie Stobenius, tf äldreomsorgschef, § 2
Lena Vilhelmsson, sekreterare

Justerare

Bengt Görling

Justering

Kommunhuset, Omsorgskontoret, den 1 juni 2016, kl 08.00.

Sekreterare

Lena Vilhelmsson
Ordförande

Kristina Frigert
Justerare

Bengt Görling

KRT § 1

Mat lagad i hemmet
Nina Roos informerar om att det har kommit en motion till kommunen om mat lagad i
hemmet.
Omsorgsförvaltningen kommer att utreda ärendet under 2017.

KRT § 2

Sociala aktiviteter på särskilda boenden
På de särskilda boendena finns personal anställda för sociala aktiviteter utifrån vad de
som bor på boendet har för behov och önskemål, t ex filmvisning, promenader
Avdelningar med demenssjuka har aktiviteter i form av t ex minnesträning
Peter Hemlin informerar om att i Mediapoolen, Seniorportalen på internet, finns det tips
på olika aktiviteter t ex kulturlådan.

KRT § 3

Seniorboende med förstärkta trygghetsinsatser
Nina Roos informerar om nybyggda 70 plus boendet i Hunnebostrand.
Boendet har en nedre åldersgräns på 70 år men när det gäller makar eller sambor räcker
det med att en av personerna har uppnått den åldern för att få flytta in. Antal lägenheter
är 15. En lägenhet avsatt för aktiviteter.
Diskussioner pågår om vem som ska ansvara för gemensamhetslokalen och bemanna
gemensamhetslokalen med personal.
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KRT § 4
Information om palliativ vård/Sedering

Britt-Marie Knutsson informerar om palliativ vård och sedering.
Den enskilde har möjlighet att få vård-och omsorgsinsatser i sitt hem, även anhöriga kan få
stöd och avlastning. Sotenäs kommun antog 2016 riktlinjer för vård i livets slut som
utarbetats inom omsorgsförvaltningen.

Britt-Marie Knutsson, informerar om att det inte finns sedering i kommunen.
Sedering är lugnande och ångestdämpande läkemedel.

KRT § 5
Information om omsorgsnämndens budget 2016

Nina Roos informerar om omsorgsnämndens budget 2016.
Omsorgsnämndens verksamheter ansvarar för vård och omsorg om äldre, funktionsnedsatta
och insatser för grupper som i övrigt behöver särskilt stöd. Uppföljning av ekonomin efter
fyra månader visar på ett underskott på 6 290 tkr. Ökande hemtjänstbehov samt ökade
behov inom psykiatrin är de största förklaringsfakturorna till det prognosticerade
underskottet. Under våren kommer en processkartläggning starta inom hemtjänstområdet
med tillhörande myndighetsdelar för att utveckla hemtjänsten till en ekonomiskt och
verksamhetsmässigt hållbar modell inför årets samt framtidens behov och utmaningar.
Retroaktiva ersättningar för flyktingverksamheten ingår med 2 000 tkr.

KRT § 6
Trygghetslarm

Amie Stobenius informerar om att kommunen har avtal med Tunstall för trygghetslarm
Avtalet löper på två år.
Kommunen använder digitala trygghetstelefoner vilket innebär att de kommunicerar via
så kallad GSM-abonnemang med SIM-kort. Kommunen har upphandlat en tjänst från en
larmcentral som svarar på larmen, kontrollerar utrustningen samt ser till att
hemtjänstpersonal kommer hem till den enskilde som larmat.
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KRT § 7
Information från omsorgsförvaltningen

Nina Roos informerar om: Barn utan vårdnadshavare, antal platser inom särskilt
boende.

KRT § 8
Tillgänglighetsdagen 17 september

Vivianne Gustafsson ska sammankalla arbetsgruppen för att planera inför
tillgänglighetsdagen som är inbokad till den 17 september

KRT § 9
Rapport från organisationerna

Bengt Görling, hjärt- och lung, föreningen har olika aktiviteter som årsmöte,
promenader, möten.
Beth Olsson, SRF, föreningen har mitt på-dagen träffar utflykt med Soten.
Bodil Abrahamsson, NHR, årsmöte, övernattning på Hotell Vann.

Stig-Arne Helmersson, byggnämnden, det kommer att byggas mycket i kommunen och
framförallt i Väjern.
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KRT § 10
Badplats Hunnebostrand

Ordföranden får i uppdrag att ta med sig frågan ang badplats Hunnebostrand.
med tekniska avdelningen
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