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2011-04-05

Plats och tid
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Högalid, Storstugan Kl. 13.30 – 16.00

Beslutande
Ledamöter

John Bruun (FP) ordf
Cecilia Tornerefelt (M) 1:e vice ordf
Rolf Delcomyn (S) 2:e vice ordf
Kerstin Andersson (C)
Irene Nilsson (S)
Anna Gustavsson (KD)
Lina Bengtsson (M)
Solbritt Lindborg (MP)
Ulrika Johannesson (S)
Tjänstgörande ersättare Åsa Erlandsson (SD)
Anita Peterson (V)
Övriga närvarande
Ersättare
Margaretha Lindqvist (kd)
Thomas Rasmusson (S)
Meta Jarl (S)
Sune Levin (FV)
Övriga deltagande

Laila Jeppsson, omsorgschef
MariAnne Norén, verksamhetsutvecklare
Elisabet Mineur, distriktschef
Berit Sandahl, distriktschef
Kerstin Mauritzson, distriktschef
Per Elmgren, distriktschef
Kajsa Thorsell, MAS
Lotta Nygren Bonnier, kvalitetskontroller
Camilla Stridh Lindvall, samordnare handläggarkontoret
Jessica Tronäss, handläggare
Pauli Pettersson
Iréne Persson, nämndsekreterare
Cecilia Sixten, enhetschef
§§ 43-44
Lisa Karlsson, enhetschef
§§ 43-44
Gun Augustsson, enhetschef
§§ 43-44
Christin Tolander
§§ 43-44
Marlena Jönsson
§§ 43-44
Marie Åfelt
§§ 43-44
Anita Nilsson
§§ 43-44
Tefik Agusi
§§ 43-44
Mats Nordgren
§§ 43-44

Utses att justera

Irene Nilsson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Irene Nilsson

Justering

Paragrafer 43 - 54

Utdraget bestyrkes
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2011-04-05

Datum då anslaget
sätts upp

2011–04-13

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2011–05-04

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

________________________________________
Iréne Persson

Datum då anslaget
togs ner
signatur

Justering

2011-------------

Utdraget bestyrkes
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§ 43
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (FP) föreslår att dagordningen ändras
enligt följande:
Tillkommande ärende:
• Europaforum, deltagande av omsorgsnämndens politiker
Utgående ärende:
• Utbildning i lagrummen, HSL
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2011/36 010

§ 44
Utdelning av Kvalitetspris 2011
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att 2011 tilldela kvalitetspriset enligt
juryns förslag. Första pris tilldelas Hemvården Vittsjö och Sösdala, andra pris
tilldelas Stöttecenter och tredje pris tilldelas Gökropsgatan.
Beskrivning av ärende
Kvalitetspriset kommer att delas ut en gång per år efter beslut i
omsorgsnämnden 2008-12-16 § 133. Priset delas ut till dem i
Förvaltningen som:
•
•
•
•
•
_____

Justering

Medvetet arbetar för att höja kvalitén
Medvetet brutit ner och tydliggjort nämndens mål i konkret
vardagsarbete
Medvetet genomfört kvalitetsarbete som bygger på respekt
och integritet för den enskilde brukaren
Medvetet arbetat med att öka trivseln och uppnå ett positivt
arbetsklimat
Möjligheter som skapar möjlighet.

Utdraget bestyrkes
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§ 45
Utbildning i lagrummen
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl till beslut
Förvaltningen har i uppdrag att vid varje ny mandatperiod utbilda nämnden i
de lagar och föreskrifter som nämnden har att fatta sina beslut efter.
Beskrivning av ärende
Lotta Nygren Bonnier, kvalitetskontroller, Camilla Stridh Lindvall,
samordnare och Jessica Tronäss handläggare redovisar och informerar om
Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2010/196 047

§ 46
§ 26 AU 2011-03-22
Redovisning av stimulansmedel 2010, bättre
vård- och omsorg om äldre
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för stimulansmedel
2010.
Skäl till beslut
Socialstyrelsen begär att Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av
stimulanspengar för 2020 och att beslutet redovisas i ett redovisningsprotokoll
till Socialstyrelsen.
Redovisningen avser samma utvecklingsområden som i tidigare ansökningar
Beskrivning av ärende
De kommuner och landsting som fått stimulansmedel för bättre vård och
omsorg om äldre personer ska ha redovisat hur pengarna använts till
Socialstyrelsen via webbformulär senast 2011-03-15
_____
.

Protokollsutdrag till

Socialstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2011/98 003

§ 47
§ 25 AU 2011-03-22
Reviderade riktlinjer för Socialtjänstlagen (SoL)
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta de reviderade riktlinjerna
Riktlinjerna ersätter tidigare antagna riktlinjer daterade 2010-05-15
Beskrivning av ärende
Tidigare riktlinjer har reviderats med anledning av att tillägg och
omformuleringar gällande insatser, är reviderat i sin helhet, förslag på nya
formuleringar lämnas.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2011/123 019

§ 48
§ 27 AU 2011-03-22
Internkontroll 2011
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2011, enligt
bilaga 1, granskningsrapporten skall redovisas till omsorgsnämnden
i samband med årsredovisningen och internkontrollplanen 2011
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. Kommunstyrelsen ska med
utgångspunkt från nämndernas granskningsrapporter och utförd
intern kontroll av egen verksamhet bedöma hur kommunens
samlade interna kontroll fungerar. Bedömningen ska göras senast i
samband med upprättande av årsredovisningen.
Kommunstyrelsen beslutade § 200/10 att inte ta fram något
gemensamt kontrollmoment för samtliga nämnder för 2011.
Kommunstyrelsen har antaget 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 ska påbörja arbetet
med en risk- och väsentlighetsanalys men det först i samband med
den interna kontrollplanen för år 2012 som en risk- och
väsentlighetsanalys ska skickas till kommunstyrelsen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2011/124 012

§ 49
§ 29 AU 2011-03-22
Återtagande av delegation
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att delegation 1:7 samt 1:8 under tiden 2011-04-11
till 2011-06-15 ska ges till Omsorgsnämndens arbetsutskott. Därefter återgår
delegationen enligt delegationsbestämmelser tagna i Omsorgsnämnden den
2011-01-25
Skäl till Beslut
Bistånd i form av bostad gällande 4 kap 1 § SoL.
Omsorgsnämnden har ansvar för de delegationer som ges och har en skyldighet
att säkerställa att en korrekt handläggning sker.
Detta föranleder Omsorgsnämnden att under en begränsad tid återta
delegationen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 50
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.

2011-02-01 – 02-28

Hemtjänst, bifall och avslag
Särskilt boende, bifall och avslag
Dagverksamhet för psyk fh, bifall och avslag
Dagverksamhet dementa, bifall och avslag
Korttid, bifall och avslag
Anhörigvårdare, bifall och avslag
Avlösning, bifall och avslag
kontaktperson, bifall och avslag
Trygghetslarm, bifall och avslag
Matdistribution, bifall och avslag
Boendestöd, bifall och avslag
Serviceinsatser, bifall och avslag
Bostad särskild service, bifall och avslag
Ledsagning, bifall och avslag
Trygghetsuppringning, bifall och avslag

83+1
9+5
3+0
2+0
20+2
0+1
1+0
3+0
110+0
65+0
8+0
62+0
2+0
1+0
2+0

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

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall o avslag 11-02-01—02-28
24+4 beslut
c. Underlag för avskrivning av utestående fordringar, 2011-02-22, 2011-02-25, 2011-03-25
d. Jämkning Säbo, 2010-04-09-2010-12-21
e. Anställningar omr HO 2011-02-01, 2011-02-21
f. Löneöversynsförhandlingar 2010
g. Arbetsutskottet protokoll sekretess 2011-03-22
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 51
Föreligger för kännedom följande handlingar
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
1. Kösituationen, (handlingar på sammanträdet)
2. Ansökan om bidrag till projekt kopplat till Bo bra på äldre dar
3. Protokoll arbetsutskottet 2011-03-22
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid
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§ 52
Föreligger för kännedom följande handlingar
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
Beskrivning av ärende

Handlingarna för kännedom finns tillgängliga i en pärm under sammanträdet.
1. Patientnämnden kansli Årsredovisning
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 53
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl till beslut
Förvaltningschef Laila Jeppsson informerar om:
• Kunskapsporten som bygger trygghetsboende vid Kvantum
uppfyller Länsstyrelsens krav på kriterier. Dem kommer att få
ekonomisk ersättning per kvadratmeter. Detta innebär lägre hyror
för de boende. Det kommer även att bli möjligt för intresserade att
följa projektet med hjälp av en valstuga, i den ska det finnas
utställningsmaterial om bygget. Inflyttningen är planerad till våren
2012
• Vallmogården, samtal med personal och anhöriga pågår gällande
avvecklingen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 54
Europaforum
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att de ledamöter som under en dag deltar på
Europaforum har rätt till arvode.
Skäl till Beslut
Hässleholms kommun anordnar, i nära samarbete med EU-kommissionen i
Sverige, Europa forum en gång per år. Detta är nionde året som det anordnas i
Hässleholm kulturhus.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

