Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2016-01-28| §§ 1-11

Plats och tid

Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30 - 11.40 .Ajournering kl. 10.25-10.30, 10-45-10-50.

Öppet sammanträde
Beslutande

Nils Olof Bengtson (M), ordförande
Kristina Frigert (M)
Kenny Thärnström (L), §§ 2-11
Birgitta Granström (S)
Mats Nilsson (S)
Lena Linke (MP)
Rose-Marie Ahlström (M), § 1
Britt Lindgren (C)

Närvarande
ersättare

Rose-Marie Ahlström (M), §§ 2-11
Ola Strand (KD)
Stellan Welin (S)
Luis Morales (V)

Övriga deltagare

Nina Roos, förvaltningschef
Amie Stobenius, utredare, § 2
Mariann Lundin, enhetschef, §§ 3-5
Ulla von Dolwitz, vik handläggare, §§ 3-4
Britt-Marie Knutsson, MAS, § 5
Lena Vilhelmsson, sekreterare

Justerare

Mats Nilsson

Justering

Kommunhuset, kansliavdelningen, den 2 februari 2016, kl 15.00.

Sekreterare

Lena Vilhelmsson
Ordförande

Nils Olof Bengtson
Justerare

Mats Nilsson

Anslagsbevis

Omsorgsnämndens protokoll 2016-01-28 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2016-02-02 - 2016-02-24.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kansliavdelningen.

Lena Vilhelmsson

Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2016-01-28| §§ 1-11

Innehållsförteckning

Information........................................................................................................................................... 3
Rapport – Äldreomsorgsplan ............................................................................................................... 4
Information om avgifter ....................................................................................................................... 5
Medborgarförslag att färdtjänstpriset sänks ......................................................................................... 6
Riktlinjer för palliativ vård i livets slutskede ....................................................................................... 8
Riksnormen fördelat på olika utgiftsposter år 2016 i Sotenäs kommun .............................................. 9
Gåvor vid högtider inom kommunens HVB-verksamheter för ensamkommande barn .................... 10
Positioneringslarm - pilotprojekt med medel ur Evert och Inga Nilssons fond ................................. 11
Organisationsutveckling Omsorgsförvaltningen................................................................................ 12
Anmälningsärenden ........................................................................................................................... 13
Delegationsbeslut ............................................................................................................................... 14

\\ks.internt\dfs\Hemma\lenvil001\Desktop\on160128.doc

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 2(14)

Omsorgsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2016-01-28| §§ 1-11

ON § 1

Information
Nina Roos, förvaltningschef, informerar om ensamkommande barn.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.
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ON § 2

Rapport – Äldreomsorgsplan
Amie Stobenius, utredare, informerar om pågående arbete med äldreomsorgsplanen.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen.
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ON § 3

Information om avgifter
Mariann Lundin, enhetschef, Ulla von Dolwitz, vik handläggare, informerar om avgifter för vård
och omsorg.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av informationen
Omsorgsnämnden beslutar att omsorgsförvaltningen redovisar vid nämndens andra sammanträde
varje år information om avgifter för vård och omsorg samt taxans höjning enligt KPI .
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ON § 4

ON 2015/ 55

Medborgarförslag att färdtjänstpriset sänks
Det har inkommit ett medborgarförslag från Ann Simson avseende färdtjänst. Ann Simson har rest
med Riksfärdtjänst och då rest igenom Ulricehamns kommun, där Västtrafik hämtade upp en
kommunmedborgare från Ulricehamn, som betalade 38 kr, för enkel resa inom kommunen. I
Sotenäs kommun kostade det 66 kr (2014) för enkel resa inom kommunen. Ann Simson ifrågasätter
varför det är dyrare att resa med färdtjänst i Sotenäs kommun. Ann Simson anser att då man är
hänvisad till särskild kollektivtrafik/färdtjänst, ska egenavgiften vara samma som för allmänna
kommunikationer. Ann Simson nämner ett exempel på resa från Sotenäs kommun till Torp,
Uddevalla, egenavgiften var 216 kr (2014) för enkel resa, det blir 432 kr (2014) tur och retur. Ann
Simson anser också att det är svårt att leva som alla andra när det ser ut så här.
För resor med färdtjänst får tillståndsgivaren ta ut en avgift enligt grunder som bestämts i
färdtjänstlagen (1997:736). Är en kommun tillståndgivare, bestäms grunderna för avgifterna av
kommunen. Avgifterna ska vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader.
Färdtjänsten erbjuder en högre servicenivå, än allmänna kommunikationer, i och med att den
erbjuder en transport från dörr till dörr och utifrån detta kan avgiften skiljas åt. Avgifterna kan skilja
sig mellan landets olika kommuner. Detta kan dock inte anses vara principiellt annorlunda än att
kollektivtrafiktaxan kan variera mellan de olika länen.
Sotenäs kommun har avtal för särskild kollektivtrafik/färdtjänst med Västtrafik. Avgift för
färdtjänst följer Västtrafiks baspris 48 kr (2016), plus 50 % inom kommunen. Om vi jämför med
några av våra grannkommuner: Munkedal och Tanum, så följer deras avgift för färdtjänst
Västtrafiks baspris 48 kr (2016), plus 75 % inom kommunen.
Kommunens skyldighet att anordna färdtjänst gäller inte för resor inom andra kommuner. Lagen ger
dock kommunen möjlighet att ge tillstånd till och anordna även färdtjänstresor i andra kommuner.
Sotenäs kommun har ett generöst tillämpningsområde vilket gör att resenär kan åka på sitt
kommunala färdtjänsttillstånd inom detta tillämpningsområde utan att ansöka om riksfärdtjänst. Det
är positivt för resenär som slipper att ansöka om riksfärdtjänst för resa till t ex Vänersborg, ansökan
för riksfärdtjänst ska vara Sotenäs kommun tillhanda senast två veckor innan planerad resa.
För resor utom kommunen, men inom Sotenäs kommuns tillämpningsområde, d v s Tanum,
Strömstad, Munkedal, Lysekil, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet samt Dalslands
kommuner gäller Västtrafiks baspris 48 kr (2016), plus 100 %.
Beslutsunderlag

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2015-12-28.
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Forts ON § 4

ON 2015/55

Ajournering begärs.
Yrkande

Birgitta Granström: Återremiss till omsorgsförvaltningen för att utreda: vad blir kommunens
nettokostnader för färdtjänst om taxan blir som pris för enkelbiljett med Västtrafik med nuvarande
frekvens på resandet.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden återemitterar ärendet till omsorgsförvaltningen för att utreda:
Vad blir kommunens nettokostnader för färdtjänst om taxan blir som pris för enkelbiljett
med Västtrafik med nuvarande frekvens på resandet.

Skickas till

Omsorgsförvaltningen
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ON § 5

ON 2016/5

Riktlinjer för palliativ vård i livets slutskede
Sotenäs kommuns riktlinjer utgår från Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets
slutskede, framtagen av Socialstyrelsen. Vägledning och bedömningar i kunskapsstödet baseras på
bland annat lagar, föreskrifter, internationella överenskommelser och definitioner av palliativ vård.
Sotenäs kommuns riktlinjer bygger på de fyra hörnstenarna för palliativ vård som formulerades i,
Döden angår oss alla - Värdig vård i livets slut (SOU 2001:6).
I arbetsgruppen har följande funktioner ingått, sjuksköterska, arbetsterapeut, biståndshandläggare
samt enhetschefer och sammankallande har varit medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Beslutsunderlag

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tjänsteutlåtande 2015-12-27.
Enhetschefens tjänsteutlåtande 2015-12-27.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-01-14 § 8.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att anta Riktlinjer för palliativ vård i livets slutskede.
Riktlinjerna ersätter nuvarande Plan för palliativ vård och vård i livets slutskede.

Skickas till

Omsorgsförvaltningen
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ON § 6

ON 2016/3

Riksnormen fördelat på olika utgiftsposter år 2016 i Sotenäs kommun
Eftersom socialstyrelsen inte längre preciserar de olika utgiftsposterna i riksnormen så måste
kommunerna själva ta ställning till hur de olika posterna ska fördelas. Riksnormen för år 2016 är
något för4ändrad i förhållande till riksnormen för år 2015. För barn i åldrarna 0-6 år höjs riksnormen med 100 kr och för barn i åldrarna 7-18 år höjs riksnormen med 250 kr. Riksnormen för
vuxna lämnas oförändrad. Normen för de gemensamma hushållskostnaderna höjs med 10 kr för att
kompensera höjningen av TV-avgiften. Individ- och familjeomsorgen har utarbetat nytt förslag för
utgiftsposternas fördelning.
Beslutsunderlag

Individ- och familjeomsorgens tjänsteutlåtande 2015-12-03.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-01-14 § 6.

Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden fastställer individ- och familjeomsorgens förslag "Riksnormen fördelat på olika
budgetposter år 2016 - Sotenäs kommun".

Skickas till

Individ- och familjeomsorgen
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ON § 7

ON 2015/141

Gåvor vid högtider inom kommunens HVB-verksamheter för
ensamkommande barn
Sotenäs kommun började ta emot ensamkommande flyktingbarn 2012. Inledningsvis bedrevs
verksamhet i småskalighet då antalet asylsökande i Sverige och därmed i Sotenäs kommun var lågt.
Fram till 2015 har all mottagning av ensamkommande barn inom kommunen kunnat tillgodoses
genom ett kommunalt HVB, 3 platser på Gryning Vårds HVB i Strömstad samt ett fåtal familjehem.
Det senaste halvåret har tillströmningen av ensamkommande barn ökat kraftigt. Idag finns fyra
boenden för ensamkommande i kommunal regi i Sotenäs kommun och fler planers.
De ungdomar som finns inom kommunens HVB -verksamhet representerar olika kulturer och
religioner. Sättet, på vilket födelsedagar och julafton firas, grundas i den kristna religionen men är
framförallt kulturellt betingat.
Då antalet ensamkommande barn ökar i kommunen och därmed även antalet boenden behövs
gemensamma riktlinjer för kommunens arbete med denna målgrupp. Däribland innefattas en
kommunal policy kring gåvor inom kommunens HVB-verksamheter för ensamkommande barn.

Beslutsunderlag

Samordnarens tjänsteutlåtande 2015-12-03.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-01-14 § 12.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden antar en policy där de kommunala HVB-verksamheterna i Sotenäs kommun och
för kommande stödboenden enligt proposition 2015/16:43 stödboende för en ny placeringsform för
barn och unga, kan inskaffa gåvor till de boende i samband med födelsedag och jul för ett värde av
max 150 kronor per tillfälle.

Skickas till

Omsorgsförvaltningen
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ON § 8

ON 2016/4

Positioneringslarm - pilotprojekt med medel ur Evert och Inga Nilssons
fond
Omsorgsförvaltningen ansöker om medel, 34759 kr, ur Evert och Inga Nilssons fond för att kunna
testa ett positioneringslarm hos upp till fem personer, både i hemmet och på korttidsboende i
Hunnebostrand. Genom ett pilotprojekt tar vi fram vilka resurser som behövs för att kunna
organisera användandet av positioneringslarm för personer med kognitiv svikt vid demenssjukdom.
Nyckelord är frihet och trygghet.
På Korttidsenheten på Hunnebohemmet, verkställs beslut för personer med olika behov och
funktionsnedsättningar. Under de senaste åren har korttidsbeslut ökat gällande personer med
demens. En av svårigheterna som har uppstått är när personen med demenssjukdom har avlägsnat
sig från Korttidsenheten med påföljden att personal får gå ut och leta. Samma situation beskriver
anhöriga till den demenssjuka, som mitt i natten får engagera grannar för att hitta sin make/maka.
Andra situationer som uppstår är när personen med demenssjukdom önskar gå iväg och upplever sig
hindrad av stängda dörrar eller att personal följer med. Sådana situationer kan upplevas begränsande
och det är inte sällan personen reagerar med starka känslor.
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 hen har avvikit från hemmet eller
korttidsboendet. Det skulle kunna medföra att personen mer fritt skulle kunna röra sig utomhus,
vilket kan ge en känsla av frihet och oberoende samt en ökad trygghet hos anhöriga och personal.
Beslutsunderlag

Enhetschefens tjänsteutlåtande 2015-12-23.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-01-14 § 11.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beviljar medel, 34759 kr, ur Evert och Inga Nilssons fond till äldre och sjuka i
Hunnebostrand till ett pilotprojekt gällande positioneringslarm.

Skickas till

Omsorgsförvaltningen
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ON § 9

ON 2015/145

Organisationsutveckling Omsorgsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen står inför en stor verksamhetsutveckling främst inom äldreomsorg och
ensamkommande barn och ungdomar men också integration och stöd till vuxna inom individ och
familjeomsorgen. Sotenäs är en kommun med stor andel äldre som har behov eller kommer att ha
behov av insatser från förvaltningen. Ett arbete pågår med en ny äldreomsorgsplan som när den är
beslutad behöver implementeras i verksamheten. Det är ett stort och omfattande arbete som
förvaltningen har framför sig. Det krävs en funktion som kan arbeta övergripande tillsammans med
berörda enhetschefer. Inom område ensamkommande barn och unga/barn utan vårdnadshavare har
verksamheten mer än fördubblats sedan halvårsskiftet. Ett omfattande arbete kommer att krävas för
att utveckla verksamheten och ge adekvat stöd till målgruppen. Arbete pågår med en organisationsutveckling för verksamheten.
Individ och familjeomsorgen behöver också utveckla verksamheten i takt med att fler familjer och
enskilda behöver stöd och hjälp.
Beslutsunderlag

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2015-12-01.
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-01-14 § 9.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar att tillfälligt under 2016 tillsätta avdelningschef för äldreomsorgen i
avvaktan på ny organisationsutredning med start i februari 2016. Den tillfälliga tillsättningen av
avdelningschef ryms inom befintlig ram.

Skickas till

Omsorgsförvaltningen
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ON § 10

Anmälningsärenden
Antal personer som väntar på plats inom särskilt boende
Rekrytering av personal
Lex Sarah
Kvartalsrapport, individrapport, ej verkställda beslut till inspektion för vård och omsorg
Beslut från IVO 2015-12-30
Dom från Uddevalla Tingsrätt 2015-10-12, 10-19
Svar på skrivelse från Kommunal 2015-11-30
Protokoll kommunfullmäktige 2015-12-10
§§125-126
Protokoll, kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor 2015-11-19,
kommunala pensionärsrådet 2015-12-03,
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av redovisade meddelanden/anmälningar.
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ON § 11

Delegationsbeslut
Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2015-12-10, §§ 119-126.
Individ- och familjeomsorgen, enheten för ensamkommande, november-december 2015, nr 80-97.
Hemtjänstärenden, plats i särskilt boende, matdistr, trygghetslarm, LSS,
november 2015, nr 202-220.
Färdtjänstärenden, november 2015 nr, 27-29.
Bostadsanpassning, nr 50-64.
Omsorgsnämndens beslut

Omsorgsnämnden tar del av delegeringsbesluten.
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