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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden 2013-04-23
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Förvaringsplats
för protokollet

Omsorgsförvaltningen Löjtnant Granlunds väg 14

Underskrift

Nämndsekreterare Iréne Persson

Datum då anslaget
togs ned
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

Omsorgsnämnden 2013-04-23

§ 34
Ändring av dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande Lina Bengtsson (M) föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Tillkommande ärende:
•

Ärende 3, Patientärende/Lex Maria behandlas som ärende 2

•

Ärende 2, Patientsäkerhetsberättelse behandlas som ärende 3
_____

Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

Omsorgsnämnden 2013-04-23

§ 35
Patientärende, Lex Maria redovisning
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Lotta Tyrberg MAS redovisar de Lex Maria anmälningar som lämnades in under
2012 samt pågående patientärende.
_____

Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

2013/168 012

Omsorgsnämnden 2013-04-23

§ 36
Patientsäkerhetsberättelse
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2012
samt ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med de förbättringsområden
som redovisas i patientsäkerhetsberättelsen.
Ärendebeskrivning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar tillsammans med verksamhetschef för
att patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården får en säker och
ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom omsorgsverksamhetens
ansvarsområde. Uppföljning skall ske i enhetlighet med Patientsäkerhetslagen
2010:659 samt förvaltningens ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.
Enligt patientsäkerhetslagen skall en patientsäkerhetsberättelse upprättas av
medicinskt ansvarig sjuksköterska en gång per år och utgöra underlag för fortsatt
kvalitetsarbete vilket härmed omsorgsnämnden kan ta del av. Ett antal områden är
granskade där förslag till fortsatta åtgärder avslutar varje granskat område.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-04-09 § 42
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna
patientsäkerhetsberättelsen för 2012 samt ge förvaltningen i uppdrag att arbeta
vidare med de förbättringsområden som redovisas i patientsäkerhetsberättelsen.
_____

Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

2013/53 042

Omsorgsnämnden 2013-04-23

§ 37
§ 32 au 2013-04-09
Analys av bokslut 2012 och förslag på åtgärder för att
skapa en ökad tillförlitlighet i förvaltningens
prognoser och budgetunderlag.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens analys av bokslutet för 2012

-

godkänna förvaltningens förslag på åtgärdsplan för att öka tillförlitligheten
i prognoser och budgetunderlag

-

förvaltningen får i uppgift att utvärdera arbetssätten enligt åtgärdsplanen i
samband med bokslut 2013

-

vid omsorgsnämndens sammanträde 2013-05-21 få en presentation av
lämplig leverantör för Kostnad per brukare

-

föreslå ekonomichefen att inte längre redovisa månad 13, utan att
lönekostnader redovisas i den månad de utbetalas

Beskrivning av ärende
2013-02-19, § 2 beslutade omsorgsnämnden i samband med att förvaltningen
redovisade bokslutsresultatet för 2012 att
a) Ge förvaltningen i uppdrag att till omsorgsnämnden redovisa en utförlig analys
som beskriver orsakerna till differensen mellan budgetprognosen per 31 oktober i
förhållande till bokslutsresultatet.
b) Ge förvaltningen i uppdrag att till omsorgsnämnden redovisa en
åtgärdsplan för att i framtiden kunna säkerställa en ökad tillförlitlighet
i de prognoser som förvaltningen redovisar.

Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

2013/53 042

Omsorgsnämnden 2013-04-23

Forts § 37
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-04-09 § 32
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att
-

godkänna förvaltningens analys av bokslutet för 2012

-

godkänna förvaltningens förslag på åtgärdsplan för att öka tillförlitligheten
i prognoser och budgetunderlag

-

förvaltningen får i uppgift att utvärdera arbetssätten enligt åtgärdsplanen i
samband med bokslut 2013

-

vid omsorgsnämndens sammanträde 2013-05-21 få en presentation av
lämplig leverantör för Kostnad per brukare

-

föreslå ekonomichefen att inte längre redovisa månad 13, utan att
lönekostnader redovisas i den månad de utbetalas

_____
Sänt till: kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

2013/196 040

Omsorgsnämnden 2013-04-23

§ 38
§ 33 au 2013-04-09
Månadsuppföljning per den 31 mars 2013
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
− ge förvaltningen i uppdrag att redovisa förslag på åtgärder
− ge förvaltningschefen i uppdrag att till kommunstyrelsen påtala behov av en
budgetdialog med anledning av det prognosticerade underskottet
− godkänna den ekonomiska prognosen per den 31/3 2013 på -30,6 mnkr
Beskrivning av ärendet
Omsorgsförvaltningen prognostiserar ett totalt underskott på -30,6 mnkr.
I prognosen utgör 6 mnkr kostnad för outhyrda lägenheter i det nya
trygghetsboendet.
Inom det särskilda och ordinära boendet redovisas stora underskott. Anledningen
är omfattande personalförstärkningar, på grund av hög vårdtyngd/volymökningar
samt hög sjukfrånvaro. Även verksamheten Funktionsnedsättning, stöd och
service prognostiserar ett stort underskott. Största delen utgörs av en kraftig
volymökning inom personlig assistans LSS. Antalet utförda timmar har ökat med
24% under det senaste året. Komplexa vårdbehov medför behov av att köpa
externa platser, då de inte kan hanteras inom den egna verksamheten.
Förvaltningschefen redovisar och delar ut förvaltningens arbetsmaterial som visar
volymutvecklingen samt jämförelsetal mellan kommuner.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-04-09 § 33
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden att ge förvaltningen i
uppdrag att redovisa förslag på åtgärder samt ge förvaltningschefen i uppdrag att
till kommunstyrelsen påtala behov av en budgetdialog med anledning av det
prognostiserade underskottet.
Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

2013/157 040

Omsorgsnämnden 2013-04-23

§ 39
§ 39 au 2013-04-09
2013 års ersättningsnivå till vistelsekommun när
Hässleholms kommun har begärt verkställighet
enligt 2 kap 6 § 2 Socialtjänstlagen
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar om 2013 års ersättningsnivå;
348 kronor per timme för utförda insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).
Oberoende om brukaren vistas i tätort eller landsbygd är ersättningsnivån lika.
Timpriset avser faktiskt utförd tid hos brukaren vilket innebär att all form av så
kallad kringtid ingår i timpriset.
500 kronor för installation och avinstallation av trygghetslarm
66 kronor per distribuerad lunch
Skäl till beslut
Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 2 a kap. 6 § 2
Socialtjänstlagen (SoL), ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för
verkställighetskostnaderna vilket framgår i 2 a kap 7 § SoL. Ersättningen ska
betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för
motsvarande insatser. Omsorgsförvaltningen är därmed skyldig att meddela
vistelsekommunerna aktuella ersättningar.
Beskrivning av ärende
Ersättningsbeloppet grundar sig på självkostnadsprincipen vilket regleras i 8 kap.
3c § Kommunallagen. Då omsorgsförvaltningen redan har framräknade
ersättningsnivåer till leverantörer av servicetjänster inom ramen för
valfrihetssystem inom hemtjänsten har dessa belopp lagt grunden för
beräkningen.

Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

2013/157 040

Omsorgsnämnden 2013-04-23

Forts § 39
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-04-09 § 39

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta om 2013 års
ersättningsnivå;
348 kronor per timme för utförda insatser enligt Socialtjänstlagen SoL.
Oberoende om brukaren vistas i tätort eller landsbygd är ersättningsnivån lika.
Timpriset avser faktiskt utförd tid hos brukaren vilket innebär att all form av så
kallad kringtid ingår i timpriset.
500 kronor för installation och avinstallation av trygghetslarm
66 kronor per distribuerad lunch
_____

Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

2013/162 040

Omsorgsnämnden 2013-04-23

§ 40
§ 35 au 2013-04-09
8 timmars service i hemvården
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
-

inte längre bevilja serviceinsatser som ett rambeslut med ”8h service”
en individuell behovsbedömning skall alltid göras vid en ansökan om
insatser enligt Kap 4, 1§ Socialtjänstlagen
beslut om hemtjänstinsatser skall tidsbegränsas
ge förvaltningen i uppdrag att utifrån beslutet ändra i de riktlinjer och
dokument som påverkas av beslutet.

Skäl till beslut
Omsorgsnämnden beslutade 2012-11-20, § 134 att ge förvaltningen i uppdrag att
utreda och konsekvensbeskriva en förändring av ”8h service i hemvården”.
Beskrivning av ärendet
I samband med införande av fritt val inom hemtjänsten för service beslutades att
”8 timmar service” per månad kan ges i form av ett rambeslut som omfattar
maximalt användande upp till 8 timmar per månad per hushåll. Den enskilde som
får rambeslut har möjlighet att välja utförare. Den enskilde väljer även själv hur
tiden ska användas inom ramen för städ, tvätt och inköp. Ansökan kan beviljas
genom förenklad handläggning vilket beskrivs i förvaltningens ”Riktlinjer för
bistånd enligt Socialtjänstlagen” som är antagna av omsorgsnämnden.
Uttrycket ”förenklad handläggning” eller ”förenklad utredning” finns vare sig i
Socialtjänstlagen eller i någon annan lagstiftning.
Enligt kommunallagen 2 Kap. 2 § är omsorgsnämnden skyldighet att behandla alla
medborgare lika, om det inte finns sakligt skäl för något annat. ”8 h service”
innebär i praktiken att brukare som beviljas ”8h service” behandlas olika.
Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

2013/162 040

Omsorgsnämnden 2013-04-23

Forts § 40
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-04-09 § 35

Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden att
- inte längre bevilja serviceinsatser som ett rambeslut med ”8h service”
- en individuell behovsbedömning skall alltid göras vid en ansökan om
insatser enligt Kap 4, 1§ Socialtjänstlagen
- beslut om hemtjänstinsatser skall tidsbegränsas
- ge förvaltningen i uppdrag att utifrån beslutet ändra i de riktlinjer och
dokument som påverkas av beslutet.
_____

Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

2013/167 040

Omsorgsnämnden 2013-04-23

§ 41
§ 37 au 2013-04-09
Priser för kaffe, te mm i restauranger och cafeterior
som drivs av omsorgsförvaltningen
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
att fastställa förslag till priser avseende kaffe, te mm enligt bifogad prislista att
gälla från och med 2013-05-01 i restauranger och cafeterior som drivs av
omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun,
att prislistan ska revideras årligen per den 1 januari enligt nedan, samt
att upphäva måltidsdokument daterat 2005-03-01.
Yrkande 2 st
Patrik Jönsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändring,
Läsk, öl eller vatten 33 cl flaska 5 kr, Läsk i burk 10 kr, kaffe 5 kr.
Irene Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag
bifallet.
Reservationer
Patrik Jönsson reserverar sig mot beslutet
Skäl till beslut
Priser på varor som säljs inom omsorgsförvaltningen cafeterior och restauranger
har inte förändrats på många år. Måltidsdokumentet som styr prissättningen, har
Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

2013/167 040

Omsorgsnämnden 2013-04-23

Forts § 41
inte uppdaterats sedan 2005. Prisutvecklingen på livsmedel ökar årligen, vilket gör
att vi i takt med detta behöver förändra prissättningssystemet.
En princip för beräkning av priser i cafeterior som drivs av omsorgsförvaltningen
har tagits fram. Beräkningsprincipen grundar sig på de självkostnader som
verksamheten har. I prissättningen tas hänsyn till såväl inköpspriset för råvaran
som direkta kostnader (inklusive personalkostnader) och overheadkostnader.
Priserna som räknats fram för respektive vara presenteras i bifogad bilaga.
Principen för prissättning kommer att användas årligen för uppdatering av
priserna per den 1 januari varje år.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-04-09 § 37

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att:
att fastställa förslag till priser avseende kaffe, te mm enligt bifogad prislista att
gälla från och med 2013-05-01 i restauranger och cafeterior som drivs av
omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun,
att prislistan ska revideras årligen per den 1 januari enligt nedan, samt
att upphäva måltidsdokument daterat 2005-03-01.
_____

Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

2010/196 047

Omsorgsnämnden 2013-04-23

§ 42
§ 38 au 2013-04-09
Slutredovisning av stimulansmedel 2007-2012 till
kommuner och landsting för en bättre vård- och
omsorgs om äldre
Beslut
Omsorgsnämndens beslutar att godkänna slutredovisningen av stimulansmedel
2007 – 2012 för en bättre vård och omsorg för äldre. Beslutet redovisas till
Socialstyrelsen
Beskrivning av ärende
Slutredovisningen avser medel som regeringen gett i uppdrag till Socialstyrelsen
att fördela för att ge kommuner och landsting möjligheten att genom projekt, höja
kvaliteten och kompetensen i vården av äldre. Prioriterade utvecklingsområde har
varit läkemedelsgenomgångar, förebyggande arbete, demensvård, rehabilitering,
kost och nutrition samt det sociala innehållet. Summan som tilldelats kommun
eller landsting har fördelats utifrån antalet invånare över 65 år. Villkoren och
kraven för sökta medel har över tid förändrats för att även stimulera prestation,
resultat och utvärdering av projekten
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-04-09 § 38

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämndens besluta att godkänna
slutredovisningen av stimulansmedel 2007 – 2012 för en bättre vård och omsorg
för äldre. Beslutet redovisas till Socialstyrelsen
_____

Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

2013/117 012

Omsorgsnämnden 2013-04-23

§ 43
§ 40 au 2013-04-09
Omvandla demensboende på Högalid och minska
antalet köpta platser
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
− avdelning 1 (8 platser) på Högalidshemmet skall omvandlas till
demensboende för att det även framöver skall kunna erbjudas
demensboende på Högalid då avdelning 7 avvecklas som demensenhet.
− revidera omsorgsnämndens beslut från 2012-11-20, § 134 om att minska
från 10 köpta platser till 6 köpta platser under 2013.
Reservationer
Rolf Delcomyn (S) Irene Nilsson (S) Sorin Raduta (S) Anita Peterson (V) och
Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet med hänvisning till tidigare
ställningstagande i ärendet 2013-03-19 § 30
Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden beslutade 2012-11-20, § 134 att minska med 10 köpta platser
samt att omvandla 8 särskilda boendeplatser i egen regi till en gruppbostad enligt
LSS för personer som på grund av sitt åldrande inte kan bo kvar i nuvarande
bostad.
2013-03-19, § 30 beslutade omsorgsnämnden att omvandla avdelning 7 på
Högalidshemmet till gruppbostad enligt LSS. Beslutet innebär en omvandling av
12 demensplatser istället för det ursprungliga beslutet som var att omvandla 8
somatikplatser. För att även framöver kunna erbjuda demensboende på
Högalidshemmet föreslås en omvandling till demens på avdelning 1.
Bemanningen på avdelningen 1 kommer att utökas till demensboende.
Förändringen sker inom befintlig budget för särskilt boende.

Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

2013/117 012

Omsorgsnämnden 2013-04-23

Forts § 43
För att inte det totala antalet särskilda boende platser skall minska mer än det
ursprungliga beslutet om 18 platser under 2013, föreslås omsorgsnämnden ändra
sitt beslut från 2012-11-20 om att minska på antalet köpta platser under året från
10 till 6 platser.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-04-09 § 40
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att
− avdelning 1 (8 platser) på Högalidshemmet skall omvandlas till
demensboende för att det även framöver skall kunna erbjudas
demensboende på Högalid då avdelning 7 avvecklas som demensenhet.
− revidera omsorgsnämndens beslut från 2012-11-20, § 134 om att minska
från 10 köpta platser till 6 köpta platser under 2013.
_____

Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

2012/542 007

Omsorgsnämnden 2013-04-23

§ 44
§ 34 au 2013-04-09
Revisionsrapport Granskning av hemvård,
åtgärdsplan inklusive tidplan
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att förvaltningens förslag på åtgärdsplanen med
tidsplan överlämnas till kommunstyrelsen.
Skäl till beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-30, § 2, att
1. Omsorgsnämnden ska utifrån revisionens iakttagelser upprätta en åtgärdsplan
som anger vilka åtgärder nämnden tänker vidta samt en tydlig tidplan för
genomförandet.
2. Åtgärdsplanen inklusive tidplan ska överlämnas till kommunstyrelsen senast
den 25 april 2013 för att behandlas i kommunstyrelsen den 12 juni 2013.
Beskrivning av ärendet
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholm
kommun granskat planeringen av hemtjänstinsatser ur ett
produktivitetsperspektiv. Syftet har varit att bedöma omsorgsnämndens styrning
och uppföljning av produktiviteten inom hemtjänsten.
Omsorgsnämndens svar på de förtroendevalda revisorernas iakttagelser
behandlades vid omsorgsnämndens sammanträde 2012-12-11.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-04-09 § 34
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden att förvaltningens förslag
på åtgärdsplanen med tidsplan överlämnas till kommunstyrelsen.
Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

2013/85 731

Omsorgsnämnden 2013-04-23

§ 45
§ 41 au 2013-04-09
Svar på skrivelse från synskadades riksförbund
angående LSS
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på svar som sitt eget
och översända det till Synskadades Riksförbund.
Skäl till beslut
Synskadades Riksförbund, SRF - Hässleholm-Perstorp-Örkelljunga har inkommit
med en skrivelse angående LSS. I sin skrivelse påpekar de att ledsagning enligt
LSS åter måste bli en rättighet för gravt synskadade/blinda, såsom det var tänkt då
lagen trädde i kraft 1994. De upplever en stor rättsosäkerhet när kommuner
konsekvent avslår prövning av ledsagning med stöd av LSS, och domstolarna nu
hävdar att kriterierna är rangordnade, och att enbart behov av ledsagning inte är
ett tillräckligt stort behov för att omfattas av lagen.
Med sin skrivelse önskar SRF i Hässleholm kommun få till stånd en diskussion
kring bedömning av gravt synskadades/blindas rätt till ledsagning enligt LSS.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-03-05 § 41
Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden att anta förvaltningens förslag på svar
som sitt eget och översända det till Synskadades Riksförbund.
_____
Sänt till:
Synskadades förening

Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

2013/95 740

Omsorgsnämnden 2013-04-23

§ 46
§ 43 au 2013-04-09
Svar på skrivelse om tandvård
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna svar på inkomna synpunkter gällande
uppsökande tandvård samt ge medicinskt ansvarig sjuksköterska i uppdrag att se
över förvaltningens rutiner och göra dessa kända i verksamheterna.
Beskrivning av ärende
Skrivelse har inkommit till omsorgsnämnden gällande erbjudande om tandvård.
Synpunkterna gäller bland annat vad kommunen har för policy gällande den
uppsökande tandvården, vilken information som ges ut och om det av personal
förekommer påtryckningar för att välja den uppsökande tandvården. I
frågeställningarna framkommer även undran över hur omsorgsnämnden planerar
för att säkra munhälsan.
_____
Sänt till:
IPB

Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

Omsorgsnämnden 2013-04-23

§ 47
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.

2013-03-01 –2013-03-31

Hemtjänst, bifall och avslag
Särskilt boende, bifall och avslag
Avlösning, bifall och avslag
kontaktperson, bifall och avslag
Trygghetslarm, bifall och avslag
Parboende, 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

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall och avslag 13-03-01—2013-03-31
c. Underlag för avskrivning av utestående fordringar,
2013-03-08
d. Jämkning Säbo, 2012-08-28-2013-04-09
e. Anställningar omr ÄO 2013-02-28- 04-11
f. Arbetsutskottet protokoll sekretess 2013-04-09
_____

Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes

70+1
12+3
4+0
0+1
91+0
1+0
64+0
9+0
64+0
41+0
1+0

beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut

20+6 beslut
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

Omsorgsnämnden 2013-04-23

§ 48
Föreligger för kännedom följande handlingar
Beslut
Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppgift att komplettera köstatistiken med
antal köpta LSS platser
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna

_____

1. Kösituationen
2. Kommunfullmäktige protokoll, 2013-02-25, § 17, Svar på
revisionsrapport – Granskning av hemvården
3. Arbetsutskottets protokoll 2013-04-09
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-06 § 61, Budgetuppföljning
2013 och tidplan
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-20 § 71, årlig uppräkning av
arvoden till förtroendevalda
6. Kommunala handikapprådets protokoll 2013-03-14
7. Verksamhetsberättelse Kommunala handikapprådet 2012
8. Protokoll förvaltningsövergripande samverkan 2013-03-11
9. Kommunala pensionärsrådet protokoll 2013-02-14

Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-04-23

Omsorgsnämnden 2013-04-23

§ 49
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Lina Bengtsson, ordförande informerar om följande.
 De föreningar som är representerade på senioren har lämnat in önskemål
om att de stadgar som skrevs när senioren öppnade ses över och
revideras.
 Många oroliga medborgare ringer och ställer frågor om de nya taxorna.
Annika Andersson, omsorgschef informerar om följande:
 Bakgrunden till tidningsartikel i Norra Skåne
 Kommunals varsel om stridsåtgärder som träder ikraft från
den 29/4 kl 00.00
 Skrivelse från anhörigrådet angående minskning av antal avgiftsfria
avlösningstimmar
 Partnerjobb erbjuder, som en arbetsmarknadsåtgärd, kostnadsfri
ledsagarservice för äldre och personer med funktionsnedsättning
 Behovet av nya larmanläggningar på Säbo framfördes på budgetdialogen.
Investeringsanslag har förts över från 2012 som kommer att användas för
byte av internlarm på Högalid, Björkhaga och Hemgården under 2013

Ledamot Sorin Raduta (S) meddelar att han kommer att sluta som ledamot i
omsorgsnämnden på grund av flytt från kommunen.
_____
Omsorgsnämnden 2013-04-23
Justering

Utdraget bestyrkes
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