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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-03-19

Omsorgsnämnden 2013-03-19

§ 20
Ändring av dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande Lina Bengtsson (M) föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Tillkommande ärende:
•

Inbjudan till barnkonferens 23 april behandlas som ärende 2

Ändringar i föredragningslistan:
•

Ärende 6 Intern kontroll behandlas som ärende 3

•

Ärende 8 Rutin Lex Sarah behandlas som ärende 4

•

Ärende 12 Redovisning av delegeringsbeslut behandlas som ärende 5

•

Ärende 13 kännedomsärende behandlas som ärende 6

•

Ärende 2 Skånetrafiken behandlas som ärende 7

•

Ärende 3 svar på initiativärende angående färdtjänst i egen regi
behandlas som ärende 8

•

Ärende 4 svar på skrivelse från synskadades riksförbund angående
färdtjänsten behandlas som ärende 9

•

Ärende 5 svar på skrivelse från samrådsgruppen för
handikapporganisationerna angående färdtjänsten behandlas som
ärende 10

•

Ärende 7 Riktlinjer särskilt boende behandlas som ärende 11

•

Ärende 9 Omvandla särskilt boende platser till gruppbostadsplatser
för äldre behandlas som ärende 12

Omsorgsnämnden 2013-03-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-03-19

Omsorgsnämnden 2013-03-19

forts § 20
•

Ärende 10 Redovisning av medarbetarenkäten behandlas som ärende
13

•

Ärende 14 Aktuellt i verksamheten behandlas som ärende 14
_____

Omsorgsnämnden 2013-03-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-03-19

2013/46 019

Omsorgsnämnden 2013-03-19

§ 21
§ 20 au 2013-03-05
Intern kontroll 2013
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2013
internkontrollplanen 2013 skall överlämnas till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärende
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen.
Nämnden skall enligt Kommunallagen 6 kap 7§ inom sitt område
tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer
och föreskrifter.
Med intern kontroll menas de insatser som görs för att säkerställa att
planering, genomförande, rapportering, uppföljning och utvärdering i
hela den kommunala organisationen fungerar tillfredsställande.
Kommunstyrelsen har ansvar för att regler för den interna kontrollen
upprättas och uppdateras och med utgångspunkt från nämndernas
granskningsrapporter och utförd intern kontroll av egen verksamhet
bedöma hur kommunens samlade interna kontroll fungerar.
Kommunstyrelsen antog nya regler för intern kontroll i Hässleholms
kommun 2010-11-24 § 201 och dessa ersätter tidigare reglemente
antaget av kommun-fullmäktige 2008-11-26 § 150. De nya reglerna
gäller från och med 2011-01-01.
Reglerna innebär att förvaltningarna under 2011 skulle påbörja arbetet
med en risk- och väsentlighetsanalys men det är först i samband med
årets interna kontrollplan som en risk- och väsentlighetsanalys ska
skickas till kommunstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-02-05 § 8
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta
internkontrollplan 2013, bilaga 1, internkontrollplanen 2013 skall överlämnas till
kommunstyrelsen.
_____
Sänt till: kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden 2013-03-19
Justering

Utdraget bestyrkes

6(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-03-19

2013/116 003

Omsorgsnämnden 2013-03-19

§ 22
§ 22 au 2013-03-05
Rutin Lex Sarah
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att revidering av rutin för Lex Sarah godkännes.
Skäl till beslut
Anledning till att beslut bör fattas är att ansvarsfördelning i befattningar tydliggörs
samt att förslaget klargör utredningsförfarandet gällande Lex Sarah ärenden.
Beskrivning av ärende
Ärendet innebär att enhetschefen/verksamhetschefen ansvarar för åtgärdsplaner
inom sin enhet/sitt verksamhetsområde exempelvis att vidta omedelbara åtgärder,
göra schemaändringar och bedöma utbildningsbehov. Kvalitetscontroller ansvarar
tillsammans med utvecklingschefen för att bedöma om enhetschefens/
verksamhetschefens åtgärdsplan är tillräcklig för att missförhållande inte ska
upprepas.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-03-05 § 22
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden att revidering av rutin för
Lex Sarah godkännes.
_____

Omsorgsnämnden 2013-03-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-03-19

Omsorgsnämnden 2013-03-19

§ 23
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

2013-02-01 –2013-02-28 11-30

Hemtjänst, bifall och avslag
Särskilt boende, bifall och avslag
Avlösning, bifall och avslag
Kontaktperson, bifall och avslag
Trygghetslarm, bifall och avslag
Trygghetsuppringning, bifall och avslag
Matdistribution, bifall och avslag
Boendestöd, bifall och avslag
Serviceinsatser, bifall och avslag
Korttid, bifall och avslag
Bostad särskild service, bifall och avslag
Dagverksamhet psyk fh, bifall och avslag
Dagverksamhet demens, bifall och avslag

93+0
16+2
4+1
5+0
105+0
2+0
68+0
8+0
69+0
48+0
3+0
1+0
4+0

beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall o avslag 13-02-01—2013-02-28
28+3 beslut
c. Underlag för avskrivning av utestående fordringar,
2013-02-08, 2013-02-15, 2013-02-26, 2013-02-14
d. Jämkning Säbo, 2012-09-12-2013-01-07
e. Anställningar omr ÄO 2013-03-11, 2013-01-28--2013-02-28
f. Arbetsutskottet protokoll sekretess 2013-03-05
_____

Omsorgsnämnden 2013-03-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-03-19

Omsorgsnämnden 2013-03-19

§ 24
Föreligger för kännedom följande handlingar
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna

1. 1. Kösituationen
2. Kommunfullmäktige protokoll, 2013-01-28 § 4, svar på
revisionsrapport – Granskning av trygghetsboende för äldre
3. Arbetsutskottet protokoll 2013-03-05
4. Samverkansprotokoll 2013-02-11
_____

Omsorgsnämnden 2013-03-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-03-19

Omsorgsnämnden 2013-03-19

§ 25
Information ifrån Skånetrafiken
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Omsorgsnämnden har bjudit in representanter ifrån Skånetrafiken för att få en
information gällande färdtjänsten. Ola Elmstedt och Richard Ohlson
representerar Skånetrafiken.
_____

Omsorgsnämnden 2013-03-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-03-19

2013/118 736

Omsorgsnämnden 2013-03-19

§ 26
§ 25 au 2013-03-05
Svar på initiativärende angående färdtjänst i egen
regi
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att förvaltningens uppdrag avseende utredning av
färdtjänst i egen regi är genomfört.
Yrkande 2 st
Patrik Jönsson (SD) yrkar på en återremiss av ärendet samt att förvaltningen får i
uppdrag att ta fram en jämförelse och gör en tydligare utredning i ärendet med
stöd från extern konsult.
Rolf Delcomyn (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag
bifallet.
Reservationer
Patrik Jönsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beskrivning av ärendet
Patrik Jönsson (SD) överlämnade vid omsorgsnämndens sammanträde
2012-12-11 ett initiativärende kring att utreda pris- och kvalitetsskillnader mellan
färdtjänst i egen regi jämfört med dagens situation där uppgiften är överlåten till
Skånetrafiken.
Omsorgsnämnden beslutade 2012-12-11; § 155 att ge förvaltningen i uppdrag att
utreda kostnadsskillnaderna för färdtjänst mellan Skånetrafiken och i Hässleholms
kommuns regi.

Omsorgsnämnden 2013-03-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-03-19

2013/118 736

Omsorgsnämnden 2013-03-19

Forts § 26
Frågeställningen är komplex och skulle kräva en omfattande utredning både vad
gäller tid och resurser och med all sannolikhet visa att kommunen inte kan bedriva
färdtjänsten billigare än vad som görs i Skånetrafikens regi.
Skånetrafiken upphandlar ca 700 000 resor/år varav ca 47 000 avser Hässleholm
kommuns resor. Övriga kostnader bedöms som samma, oavsett huvudman.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-03-05 § 25

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att förvaltningens
uppdrag avseende utredning av färdtjänst i egen regi är genomfört.
_____

Omsorgsnämnden 2013-03-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-03-19

2012/588 731

Omsorgsnämnden 2013-03-19

§ 27
§ 27 au 2013-03-05
Svar på skrivelse från synskadades riksförbund
angående färdtjänsten
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta svaret som sitt eget och översända det till
Synskadades Riksförbund Skåne.
Beskrivning av ärendet
Synskadades Riksförbund, SRF Skåne har inkommit med en skrivelse till
kommunstyrelsen med anledning av att de menar att färdtjänsten i Skåne har
försämrats väsentligt sedan kommunerna överlåtit färdtjänsten till Skånetrafiken.
De framför i sin skrivelse att kommuneran måste ta ett större ansvar för sina
kommuninvånare som är beroende av färdtjänst, än vad som sker idag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt skrivelsen till omsorgsnämnden
som är ansvarig nämnd för färdtjänsten.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-03-05 § 27
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta svaret som
sitt eget och översända det till Synskadades Riksförbund Skåne.
_____
Sänt till:
Synskadades riksförbund

Omsorgsnämnden 2013-03-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-03-19

2013/74 006

Omsorgsnämnden 2013-03-19

§ 28
§ 28 au 2013-03-05
Svar på skrivelse angående färdtjänsten,
Samrådsgruppen
Beslut.
Omsorgsnämnden beslutar att svara Samrådsgruppen för
handikapporganisationen i Hässleholm kommun med samma svar som det som
översänds till Synskadades Riksförbund, SRF, Skåne.
Beskrivning av ärendet
Samrådsgruppen för Handikapporganisationerna i Hässleholm kommun har
inkommit till omsorgsnämnden med en skrivelse med anledning av att de menar
att färdtjänsten i Skåne har försämrats väsentligt sedan kommunerna överlåtit
färdtjänsten till Skånetrafiken.
De framför i sin skrivelse att de vill
- att ansvariga politiker och tjänstemän i Hässleholm kommun kräver redovisning
av Skånetrafiken.
- att om Skånetrafiken inte åstadkommer en snar förbättring, bör politikerna i
Hässleholm utreda om färdtjänsten ska handhas kommunalt.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-03-05 § 28
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att svara
Samrådsgruppen för handikapporganisationen i Hässleholm kommun med samma
svar som det som översänds till Synskadades Riksförbund, SRF, Skåne, beslut
§ 27 2013-03-05
_____
Sänt till:
Samrådsgruppen
Omsorgsnämnden 2013-03-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-03-19

2013/27 739

Omsorgsnämnden 2013-03-19

§ 29
§ 21 au 2013-03-05
Riktlinjer gällande beslut om särskilt boende
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinjen gällande beslut om särskilt boende
enligt 4 kap 1 § SoL med ändringen i texten under rubriken utflyttning från ’skall’
till ’bör’.
Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att
informationen kring in- och utflyttningsrutiner är tydliga för brukare och anhöriga
i den information som lämnas.
Skäl till beslut
Omsorgschef Annika Andersson föreslår omsorgsnämnden att texten under
rubriken utflyttning, ändras från ’skall’ till’ bör’.
Beskrivning av ärendet
Arbetsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att titta över riktlinjerna gällande
möjligheten att tacka nej till erbjudande om särskilt boende.
I samband med denna översyn gjordes bedömningen att det är en fördel med ett
samlat dokument gällande erbjudande och verkställighet kring beslut om särskilt
boende.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-03-05 § 21
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden att anta riktlinjen gällande
beslut om särskilt boende enligt 4 kap 1 § SoL
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden ge förvaltningen i uppdrag att
säkerställa att informationen kring in- och utflyttningsrutiner är tydliga för brukare
och anhöriga i den information som lämnas.
_____

Omsorgsnämnden 2013-03-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-03-19

2013/117 012

Omsorgsnämnden 2013-03-19

§ 30
§ 23 au 2013-03-05
Omvandla 8 särskilda boendeplatser i egen regi till
en gruppbostad enligt LSS
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
- omvandla avdelning 7 på Högalidshemmet till gruppbostad enligt 9:9 § LSS
- införa inflyttningsstopp på Högalid från och med 2013-04-01.
Yrkande på återremiss 2 st
Rolf Delcomyn (S) yrkar på återremiss i ärendet och bifogar en
protokollsanteckning ifrån oppositionspartierna S och V.
Patrik Jönsson (SD) yrkar på återremiss i ärendet och anser att förvaltningen får i
uppdrag att titta på alternativ till LSS boende för äldre även utanför befintliga
särskilda boende.
Lina Bengtsson (M) yrkar på bifall till förslaget.
Proposition
Rolf Delcomyn begär votering
Omsorgsnämnden godkänner följande voteringsordning
Ordförande ställer Delcomyns och Jönssons yrkande mot Bengtssons yrkande
mot varandra.
Ja-röst för bifall till Bengtssons yrkande
Nej-röst för bifall till Delcomyns och Jönssons yrkande
Med 6 ja-röster för Bengtssons yrkande, 5 nej-röster för Delcomyns och Jönssons
yrkande, beslutar Omsorgsnämnden i enlighet med Bengtssons yrkande.

Omsorgsnämnden 2013-03-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-03-19

2013/117 012

Omsorgsnämnden 2013-03-19

Forts § 30
Yrkande om avslag 1 st
Rolf Delcomyn (S) yrkar på avslag på arbetsutskottets förslag.
Ordförande yrkar på bifall till förslaget
Proposition
Rolf Delcomyn (S) begär votering
Omsorgsnämnden godkänner följande voteringsordning
Ja-röst för bifall till ordförandes yrkande
Nej-röst för bifall till Delcomyns yrkande
Med 6 ja-röster för ordförandes yrkande, 5 nej-röster för Delcomyns yrkande,
beslutar Omsorgsnämnden i enlighet med ordförandes yrkande.
Protokollsanteckning från S och V
S och V föreslår återremiss på detta ärende. Vi anser att minska antalet
Säboplatser inte är möjligt för att möta framtidens ökade behov. Detta med tanke
på att den åldrande befolkningen ökar. Men vi ser samtidigt ett akut behov av
LSS-platser för äldre. Vi vill därför ge förvaltningen i uppdrag att komma tillbaka
med ett nytt förslag på lösning på detta. Får vi inte gehör för återremiss yrkar vi
avslag på ärendet. Ledamöterna i S och V.
Reservationer
Rolf Delcomyn (S) Irene Nilsson (S) Anita Peterson (V) Meta Jarl (S) och Patrik
Jönsson (SD) reserverar sig mot beslutet
Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden beslutade 2012-11-20; §134 att omvandla 8 särskilda boende
platser i egen regi till en gruppbostad enligt LSS för personer som på grund av sitt

Omsorgsnämnden 2013-03-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-03-19

2013/117 012

Omsorgsnämnden 2013-03-19

Forts § 30
åldrande inte kan bo kvar i nuvarande gruppbostad. I budget för 2013 är
omvandlingen beräknad på 4 månader till en merkostnad med 685 tkr.
Förvaltningen har undersökt olika alternativ och har kommit fram till att
avdelning 7 på Högalidshemmet är den enhet som är mest lämplig att omvandla
utifrån de behov som ställs på gruppbostäder enligt LSS.
Ett beslut att omvandla avdelning 7 till gruppbostad enligt LSS innebär att
- brukare som idag bor på avdelningen måste flytta till annan ledig demensplats
i kommunen.
- brukare på grund av sitt åldrande kommer att erbjudas flytta från sitt
nuvarande gruppboende till det nya boendet på Högalid.
- tolv somatikplatser där förvaltningen bedömer att det är lämpligt ska
omvandlas till demensplats för att inte minska antalet demensplatser
- personal på avdelning 7 kommer att erbjudas nya placeringar på vakanta
tjänster
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-02-05 § 12
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden att
- omvandla avdelning 7 på Högalidshemmet till gruppbostad enligt 9:9 § LSS
- införa inflyttningsstopp på Högalid från och med 2013-04-01.
Rolf Delcomyn (S) och Iréne Nilsson (S) deltar inte i beslutet

Omsorgsnämnden 2013-03-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-03-19

2013/117 012

Omsorgsnämnden 2013-03-19

Forts § 30

Voteringslista Omsorgsnämnden
2013-03-19 återremissyrkandet
Datum:

2013-03-19 § 30

Namn

Parti

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Röstning
Ja

Lina

Bengtsson

M

Rolf

Delcomyn

S

Kerstin

Andersson

C

X

Emil

Nilsson

C

X

Irene

Nilsson

S

X

Patrik

Jönsson

SD

X

Anna

Gustavsson

KD

X

Margaretha

Lindquist

KD

X

Anita

Peterson

V

Anders

Zachrisson

M

Meta

Jarl

S

Summa

X
X

X
X
X
6

Omsorgsnämnden 2013-03-19
Justering

Nej

Utdraget bestyrkes

5

Avstår
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-03-19

2013/117 012

Omsorgsnämnden 2013-03-19

Forts § 30

Voteringslista Omsorgsnämnden
2013-03-19 avslagsyrkandet
Datum:

2013-03-19 § 30

Namn

Parti

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Röstning
Ja

Lina

Bengtsson

M

Rolf

Delcomyn

S

Kerstin

Andersson

C

X

Emil

Nilsson

C

X

Irene

Nilsson

S

X

Patrik

Jönsson

SD

X

Anna

Gustavsson

KD

X

Margaretha

Lindquist

KD

X

Anita

Peterson

V

Anders

Zachrisson
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§ 31
§ 24 au 2013-03-05
Redovisning av medarbetarenkäten 2012
Beslut
Omsorgnämnden beslutar att godkänna förvaltningens återkopplingsunderlag
avseende medarbetarenkäten 2012 och sända den till personalutskottet.
Beskrivning av ärende
Samtliga medarbetare i Hässleholm kommun erbjöds att besvara en MAE
(medarbetarenkät) under perioden 8-28 oktober 2012. Omsorgsförvaltningen
hade en låg svarsfrekvens (63 %) och var lägre jämfört med 2010 (73 %).
Omsorgsförvaltningen har en ökad nöjdhet inom samtliga frågeområden jämfört
med MAE 2010. ”Nöjd-medarbetar-index” (NKI) har ökat från 4,2 till 4,43.
Kommunen som helhet har ett NKI på 4,34.
Varje arbetsplats skall med utgångspunkt från sitt resultat och handlingsplan från
2010 gå igenom 2012 års resultat och upprätta en handlingsplan med
förbättringsåtgärder.
En sammanställning skall även göras på förvaltningsövergripande nivå med en
analys av resultatet, förvaltningsövergripande sammanställning enligt bilaga 1, 2, 4
och 5. Den förvaltningsövergripande sammanställningen skall lämnas till
respektive nämnd för slutbehandling och redovisas till personalutskottet senast
2013-03-31.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-03-05 § 24
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgnämnden att godkänna förvaltningens
återkopplingsunderlag avseende medarbetarenkäten 2012 och sända den till
personalutskottet.
_____
Sänt till:
Personalutskottet
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§ 32
Svar på skrivelse angående FixarMiran
Beslut
Omsorgsnämndens beslutar att anta omsorgschefens svar på skrivelsen som sitt
eget och att det översändes till kommunala pensionärsrådet.
Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppgift att lämna information till enskilda
äldre, om vilka företag som tillhandahåller servicetjänster.
Skäl till beslut
Kerstin Andersson (C) föreslår att förvaltningen får i uppgift att till varje enskild
äldre lämna sådan information så de vet vart de ska vända sig vid behov av
servicetjänster.
Beskrivning av ärendet
Pensionärsorganisationerna i Kommunala pensionärsrådet Hässleholm kommun
har reagerat på indragning av FixarMirans tjänst och har med anledning av detta
kommit in med en skrivelse till omsorgsnämnden.
Förhoppningen med deras skrivelse är att Omsorgsnämnden värnar om
kommunens skyldigheter för sina medborgare och återinför denna service.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-03-05 § 26
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämndens besluta att anta
omsorgschefens svar på skrivelsen som sitt eget och att det översändes till
kommunala pensionärsrådet.
_____
Sänt till:
kommunala pensionärsrådet
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§ 33
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Annika Andersson omsorgschef informerar om följande:
•

Tillfällig brist på korttidsplatser

•

Trygghetsboendet på Hässleholmsporten

•

Oklar ansvarsfördelning för lokaler och utrustning i
köksverksamheten har medfört att enhetschef och verksamhetschef
har returnerat sitt arbetsmiljöansvar

•

Redovisning av åtgärder till Socialstyrelsen efter tillsyn på
Högalidshemmet 2011 och 2012. Biståndshandläggare har tillfälligt
anställts för att göra en individuell uppföljning med samtliga brukare
under mars och april

•

Nulägesrapport kring LOV service i hemtjänsten. En enkät har
lämnats till 127 brukare som har valt privat utförare. När resultatet är
klart kommer våra utförare att bjudas in till förvaltningen för en
redovisning och uppföljning av deras uppdrag.

•

Ulrika Johannesson har skickat ett kort som tack för blommorna i
samband med hennes sjukskrivning.

Lotta Nygren Bonnier, verksamhetschef ordinärt boende informerar om följande:
•

Nattpatrullen har nu flyttats över till hemtjänstområdena.

•

De digitala nycklarna håller på att installeras och arbetet går som
planerat.
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Forts § 33
Lina Bengtsson, ordförande informerar om Presidiets möte med de
förtroendevalda revisorerna.
Revisorerna påtalar bland annat vikten av att omsorgsnämnden:
•

Följer upp fattade beslut

•

Vid en förändrad resursfördelning till hemvården utifrån utförd tid
säkerställer att utföraren inte själv beslutar om utförd tid
_____
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