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Plats och tid

Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.30 - 16.30.

Öppet sammanträde
Beslutande

Nils Olof Bengtsson, ordförande
Bertil Hansson, SPF
Leif Åsberg, PRO
Rune Rohdin, PRO
Stefan Jurcic, PRO
Gert Larsson, PRO
Ulla Turemark, SPF
Jeanette Loy, kommunstyrelsen, §§ 1-12

Närvarande
ersättare

Birgitta Granström, omsorgsnämnden
Kjell Klasson SPF
Leif Gabrielsson, PRO
Kjell Andersson PRO, §§ 1-12
Lis-Britt Berring, PRO
Lars-Erik Knutsson, kommunstyrelsen
Elving Claesson, byggnadsnämnden

Övriga deltagare

Nina Roos, förvaltningschef
Ulla von Dolwitz, handläggare, § 2
Lena Vilhelmsson, sekreterare

Justerare

Leif Åsberg

Justering

Kommunhuset, Kungshamn, den 18 mars 2015, kl 12.30

Sekreterare

Lena Vilhelmsson
Ordförande

Nils Olof Bengtson
Justerare

Leif Åsberg

Verena Rodin, utbildningsnämnden, §§ 1-11
Ulla Ljunglide, byggnadsnämnden, §§ 1-14

Mariann Lundin, enhetschef
Britt-Marie Knutsson, MAS
Amie Stobenius, tf äldreomsorgschef
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KPR § 1

Information om avgifter inom vård och omsorg
Mariann Lundin informerar om avgifter inom vård och omsorg.
Inom omsorgsförvaltningens verksamheter finns följande avgifter:
särskilt boende
hemtjänst
trygghetstelefon
varuhemsändning
hemsjukvård
omsorgsresor
Ulla von Dolwitz informerar om hur omsorgsförvaltningens beräknar avgiften inom vård och
omsorg.

KPR § 2
Hur ser kommunen på LOV i framtiden

Nils Olof Bengtson informerar om att Lagen om valfrihet (LOV) kommer att finnas kvar i
kommunen. Alliansen tycker att det är bra med valfrihet för den enskilde brukaren.
Birgitta Granström, oppositionen är emot LOV.
Åtta procent av hemtjänstens insatser utförs av LOV företag.

KPR § 3

Finns det någon uppdatering av mat lagad i hemmet
Nina Roos informerar om att omsorgsförvaltningen har under år 2015och början av år 2016 arbetat
med äldreomsorgsplanen och mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.
Förvaltningen har därför inte har haft någon möjlighet att utreda ärendet om lagad mat i hemmet.

KPR § 4 Utbildning av personal som arbetar inom vården
Nina Roos informerar om att det finns en pott till utbildning för varje medarbetare.
Omsorgsförvaltningen har även sökt statsbidrag till utbildningar.
Omsorgsförvaltningen utgår från verksamhetens behov vid utbildande av personal.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 2(6)
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KPR § 5
Vad kostar vården av en vårdtagare som har plats i särskilt boende
Vårdkostnaden för en vårdtagare som har plats i särskilt boende är 684.000:- per person och år.

KPR § 6

Palliativ vård. Kan Sotenäs kommun ge det lugn och ro som vill till i
livets slutskede. Finns eller planeras utbildning SEEDING
Britt-Marie Knutsson, informerar om att det inte finns seeding i kommunen.
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.

KPR § 7

Äldreomsorgsplanen - Nationell värdegrund - Kan den enskilde själv
påverka biståndsbeslut
Värdegrunden bygger på att den enskilde brukaren kan vara delaktig vid biståndsbeslutet och kan
vara med och planera insatsen. Det är den enskildes behov som styr den vård och omsorg som ges
utifrån hur den enskilde vill och kan leva.

KPR § 8
Planeras höjning av ribban för när man ska få biståndsbeslut

Nils Olof Bengtson informerar om att det inte pågår något arbete med ändring av riktlinjerna för
biståndsbeslut.
I förslag till äldreomsorgsplan finns förslag om att det ska göras en översyn av riktlinjerna för
biståndsbeslut. Riktlinjerna föreslås ses över för att ytterligare främja målsättningen för att invånare i
Sotenäs kommun ska få sitt önskade boende, trygg och respektfull omvårdnad med utgångspunkt i den
enskildes behov och med valfrihet avseende hemtjänstutförare.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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KPR § 9
Information om inspektion av IVO ang Lex Sara anmälningar

Mariann Lundin informerar om att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort oanmälda
besök år 2015 inom hemtjänsten Kungshamn och på Bankebergs äldreboende, avseende Lex Sara.
IVO tittade på rutiner och riktlinjer gällande Lex Sara, intervjuade personal och chefer inom
verksamheten. IVO beslutade att avsluta ärendet.

KPR § 10
Trygghetslarm, positioneringstjänst, GPS, Mobilabonnemang

Amie Stobenius informerar om att kommunen har under januari-februari bytt ut alla analoga
trygghetslarm i kommunen.
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.
Ett pilotprojekt ”positioneringstjänst” har startat upp på korttidsboende på Hunnebohemmet.
Med hjälp av ett positioneringslarm, kan personen själv kontakta anhörig/personal samt att
anhörig/personal i sin tur kan se var personen befinner sig om personen har avvikit från hemmet
eller korttidsboendet. Det ska innebära att personen mer fritt ska kunna röra sig utomhus, vilket kan
ge en känsla av frihet och oberoende samt en ökad trygghet hos anhöriga och personal.

§ 11
Seniorboende med förstärkta trygghetsinsatser, hur ser det ut idag

Nina Roos informerar om att omsorgsförvaltningen återkommer i detta ärende när
äldreomsorgsplanen är antagen.
§ 12
Äldreomsorgens utvecklingsområde, projektplan/område

Nina Roos informerar om att översynen av äldreomsorgsplanen är klar och att förslaget lämnas
vidare för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. När äldreomsorgsplanen är fastställd
ska en genomförandeplan tas fram.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Mötesplats & sociala aktiviteter Vem har fått enkäten.
Amie Stobenius informerar om att i samband med översynen av kommunens äldreomsorgsplan ville
kommunen ta del av synpunkter om vilka sociala aktiviteter äldre skulle vilja att kommunen erbjöd.
En enkät gick ut på hemsidan under en månad. 27 svar kom in och 21 ofullständiga svar.
§ 13
Sociala aktiviteter på särskilda boenden - Kvalitetsledningssystem

Nina Roos informerar om att det finns kvalitetsledningssystem inom omsorgsförvaltningen för att
följa upp riktlinjer och rutiner inom verksamheten för att enskilda ska uppleva en god kvalité av
sociala aktiviteter.
Nina Roos informerar om att det finns olika sociala aktiviteter att välja på inom Kvarnberget,
Bankeberg, Hunnebohemmet.
Aktiviteterna är anpassade efter intressen och önskemål.
§ 14
Information från kommunen

Ullla Ljunglide, byggnadsnämnden, informerar om att Eveline Savik är anställd som
samhällsbyggnadschef.
Nina Roos, informerar om ensamkommande barn, barn utan vårdnadshavare (BUV) samt ej
verkställda beslut särskilt boende.
Nils Olof Bengtson informerar om kommunens ekonomiska situation.

KPR § 15

Ärendebalanslistan
Pensionärsrådet går igenom ärendebalanslistan.
Bilaga 1.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Kommunala Pensionärsrådet
2016-03-10

Bilaga 1

Ärendebalanslista
Notering
2013-05-30
2013-11-20

2015-10-01

Ärende
Ansvarig
Tillgänglighetsdatabas Rune Lysell/Per
Svensson
Varm mat lagas i
Nina Roos
hemmet – Sotenäs
kommun
Badplats för
Tekniska
handikappade i
avdelningen
Hästedalen

Klart datum

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 6(6)

