SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2011-06-14

Plats och tid

1 (24)

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)
Patrik Jönsson (SD)
Anna Gustavsson (KD)
Sorin Raduta (S)
Solbritt Lindborg (MP)
Ulrika Johannesson (S)
Tjänstgörande ersättare Paulina Bogdanski (M)

Övriga närvarande
Ersättare
Anita Peterson (V)
Emil Nilsson (C)
Margaretha Lindqvist (kd)
Thomas Rasmusson (S)
Åsa Erlandsson (SD)
Anders Zachrisson (M)
Meta Jarl (S)
Sune Levin (FV)
Övriga deltagande

Laila Jeppsson, omsorgschef
MariAnne Norén, verksamhetsutvecklare
Elisabet Mineur, distriktschef
Berit Sandahl, distriktschef
Lotta Nygren Bonnier, kvalitetskontroller
Jan Nilsson, adm chef
Mikaela Covaciu, ekonom
Karin Wallström, handläggare
Eva Persson, handläggare
Anette Ruderstam, enhetschef
Linda Widmark, enhetschef
Veronica Hansson, enhetschef
Lotta Tyrberg Helldahl, projektledare
Iréne Persson, nämndsekreterare

§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

74-80
74-76
74-76
74-77
74-77
74-79
74-79

Utses att justera

Sorin Raduta

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Sorin Raduta

Justering

Paragrafer 74 - 95

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-06-14

2 (24)

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

Omsorgsnämnden 2011-06-14

Datum då anslaget
sätts upp

2011–06-17

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2011–07-08

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

________________________________________
Iréne Persson

Datum då anslaget
togs ner
signatur

Justering

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

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-06-14

§ 74
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (FP) föreslår att dagordningen ändras
enligt följande:
Tillkommande ärende:
• Ekonomiskt utfall per den 31 maj 2011
• Personalekonomisk uppföljning
• Parkeringstillstånd för handikapparkering
• Arbetsutskottets protokoll 2011-06-07
• Arbetsutskottets protokoll sekretess, 2011-06-07
• Svar på inkommen skrivelse
Utgående ärende:
• Ärende 12, lokaler
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

3 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-06-14

Sid

4 (24)

§ 75
§ 152 ON 2010-12-15
§ 146 ON 2010-11-16
Uppföljning av enskilt ärende
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl till beslut
Omsorgsnämnden har begärt en uppföljning i ärendet med anledning av dess
komplexitet. Handläggare redovisar ärendet och Omsorgsnämnden begär inte
ytterligare redovisningar i detta ärende.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-06-14

Sid

5 (24)

§ 76
Ärendegranskning Första avenyn
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl till beslut
Handläggare och enhetschef redovisar utvalda beslut och verkställighet
gällande psykiatriärende på Första avenyn .
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-06-14

6 (24)

§ 77
Återkoppling Österåsgatan
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Linda Widmark, enhetschef informerar om verksamheten och dess
utveckling på Österåsgatan.
_____

.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-06-14

Sid

7 (24)

§ 78
Redovisning Carema Hembesöks bilar
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Laila Jeppsson, förvaltningschef informerar om Carema hembesöksbilar. Det
är inte längre de problem som fanns i början, då verksamheten startade, vilket
innebär att Omsorgsnämnden inte begär en kontinuerlig uppföljning i ärendet.
Däremot ska eventuella avvikelser redovisas.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-06-14

Sid

8 (24)

§ 79
Trygghetspensionatet
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Lotta Tyrberg Helldahl, projektledare och Veronica Hansson, enhetschef
informerar om arbetet som pågår på Ehrenborg med att starta ett
Trygghetspensionatet, korttidsplatser och växelvårdsplatser.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-06-14

Sid

9 (24)

§ 80
Utvärdering av organisationen
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
MariAnne Norén, verksamhetsutvecklare redovisar enkätsvaren på den nya
organisationen som startade 2009-01-01.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-06-14

Sid
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Dnr 2011/250 040

§ 81
§ 53 AU 2011-06-14
Ekonomiskt utfall per den 31 maj
Förslag till Beslut
Omsorgsnämden beslutar att godkänna det ekonomiska utfallet per den 31/5
2011 på -12,966 mnkr.
Skäl till Beslut
Omsorgsverksamheten visar ett underskott på 12,966 mnkr.
Underskottet beror till större del på att minskningen av antalet platser i särskilt
boende sker successivt under året.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-06-14

Sid
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Dnr 2011/225 047

§ 82
§ 45 AU 2011-06-07
Ansökan statsbidrag Omvårdnadslyftet
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att översända ansökan om statsbidrag för
Omvårdnadslyftet till Socialstyrelsen.
Skäl till Beslut
Omvårdnadslyftet syftar till att stärka den grundläggande kompetensen för
undersköterskor och vårdbiträden samt den kompetens som behövs för
specialiserade uppgifter. Målet är att höja personalens kompetens och därmed
medverka till att höja kvaliteten inom äldreomsorgen
Beskrivning av ärende
Inom omsorgsförvaltningen finns 750 tillsvidareanställda bland baspersonalen.
Av dessa saknar 205 undersköterskeutbildning, vilket motsvarar 26 procent.
Under den närmaste 10-årsperioden kommer ca 25 ur baspersonalen att avgå
med pension varje år. Därutöver tillkommer de övriga avgångarna. Detta är en
betydande förlust av personal och kompetens. Behovet av att utbilda
vårdbiträden och validera kunskap till undersköterskekompetens är utbrett och
blir alltmer påtagligt både för individerna och verksamheten. En möjlighet att
höja kompetensen och kvaliteten inom Omsorgsförvaltningen är att ansöka om
statsbidrag.
Omvårdnadslyftet sträcker sig över perioden 2011-2014. För år 2011 finns
möjlighet att ansöka om 939 000 kronor.
_____

Protokollsutdrag till
Socialstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-06-14

Sid
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Dnr 2011/226 028

§ 83
§ 46 AU 2011-06-07
Julklappar till omsorgsförvaltningens personal
Beslut
Omsorgsnämnden föreslås besluta att 350 tkr från omsorgsnämndens konto går
till inköp av julklappar till personalen inom Omsorgsförvaltningen.
Skäl till Beslut
Att visa personalen i omsorgsförvaltningen uppskattning för det arbete som de
har gjort under året genom att ge en julklapp är viktigt.
____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-06-14

Sid

13 (24)

Dnr 2011/244 022

§ 84
§ 47 AU 2011-06-07
Uppsökande verksamhet
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att permanenta uppsökande verksamhet inom
ordinarie verksamhet från och med 2012-01-01
Beskrivning av ärendet
Uppsökande verksamhet har sedan 2000 bedrivits med projektmedel.
Fullmäktige har beslutat att Omsorgsnämnden ska fortsätta den uppsökande
verksamheten hos äldre personer för att informera om förebyggande insatser.
Uppsökande verksamhet har flera syften bl.a. att förebygga skador i hemmet,
informera om omsorgsverksamheten, öka tryggheten bland kommunens äldre
invånare samt möjliggöra att kunna bo kvar i det egna hemmet..
Verksamhets konsekvenser:
Att inrätta en tjänst som koordinator med placering på handläggarkontoret. De
uppsökande besöken utför av koordinatorn samt handläggare.
Uppdrag att bl.a. genomföra informationsträffar för alla som fyllt 75 år och
individuella besök för de som fyller 81 och 84 år, hålla informationsmaterial
aktuellt samt framtagning av berörd målgrupp.
Ekonomiska konsekvenser:
Avsätta budgetmedel 450 tkr till en handläggare (1 åa), samt bil kostnader
45 tkr inom ordinarie budget från och med 2012-01-01
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-06-14

Sid

14 (24)

Dnr 2011/227 012

§ 85
§ 48 AU 2011-06-07
Återtagande av delegation
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att delegation 1:7 samt 1:8 under tiden 2011-08-01
till 2011-10-25 ska ges till omsorgsnämndens arbetsutskott.
Därefter återgår delegationen enligt delegationsbestämmelser tagna i
Omsorgsnämnden den 2011-01-25
Skäl för beslutet
Omsorgsnämnden beslutade 2011-04-05 att delegation 1:7 samt 1:8 under
tiden
2011-04-11 till 2011-06-15 skulle ges till omsorgsnämndens arbetsutskott.
Omsorgsnämnden har ansvar för de delegationer som ges och har en skyldighet
att säkerställa att en korrekt handläggning sker.
Beskrivning av ärende
Bistånd i form av bostad gällande 4 kap 1 § SoL.
Detta föranleder Omsorgsnämnden att under ytterligare en begränsad tid
återta delegationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-06-14

Sid

15 (24)

Dnr 2011/246 012

§ 86
§ 50 AU 2011-06-07
Tillfälliga lokaler för personal inom hemsjukvård,
område Centrum
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
•
•

Förhyra tillfällig lokal på Ehrenborgsplan 3, Ehrenborg, för personal inom
Hemsjukvård Centrum
Kontrakstiden koordineras med inflyttningen till Havremagasinet

Skäl till beslut
Omsorgsnämnden fattade beslut 2010-12-15, § 158 att utöka antalet
Träffpunkter i centrala Hässleholm. Beslut togs att öppna Träffpunkt
Ehrenborg.
Beskrivning av ärende
Behovet av Träffpunkter i centrala Hässleholm behöver utökas och
Trygghetspensionat Ehrenborg är i stort behov att kunna erbjuda denna
aktivitet. I takt med att det särskilda boendet omvandlas till korttidsboende,
växelvård och trygghetspensionat behöver sällskapsrum och lokaler för olika
evenemang och aktivitet frigöras. Likaså är verksamheten i stort behov av en
reception med receptionist som vägleder och ger service till gäster, besökande
och utgör en efterfrågad funktion som ”Lots” till allmänheten inom
omsorgsverksamheten.
Lämpliga lokaler för Träffpunkt och reception finns i entréplan på Ehrenborgs
Tryghetspensionat och disponeras idag av personal inom Hemsjukvård. Dessa
lokaler frigörs först hösten 2012 då samtliga Hemvårds- och
Hemsjukvårdsgrupper i centrala Hässleholm samlokaliseras till
Havremagasinet.
En tillfällig lokal finns att hyra på Ehrenborgsplan 3 i samma byggnad som
Trygghetspensionatet för Hemsjukvård Centrum. Genom denna omflyttning
möjliggörs att ytterligare gäster kan besöka Träffpunkt Ehrenborg.
Kostnaden för tillfällig lokal uppgår till 48 tkr och finansieras via oförutsedda
medel. Förhyrningen sker mellan Hässleholmsbyggen och
Omsorgsförvaltningen.
Berörda personalkategorier är sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast och
enhetschef. Samverkan och riskanalyser genomförs med berörda fackliga
organisationer och i samråd med berörda personalkategorier.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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OMSORGSNÄMNDEN
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Dnr 2011/247 022

§ 88
§ 51 AU 2011-06-07
Konvertera en enhetschefstjänst till en
distriktschefstjänst
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att konvertera en enhetschefstjänst till en
distriktschefstjänst inom äldreomsorgen i samband med planering av att
hemvårdens verksamheter i Hässleholms stad samlokaliseras
Yrkande 2st
Patrik Jönsson (SD) yrkar på återremiss av ärendet med anledning av att det är
ett bristande beslutsunderlag.
John Bruun (FP) yrkar på att ärendet ska avgöras idag
Omröstning
John Bruun (FP) ställer proposition på Jönssons yrkande att ärendet ska
återremitteras och på sitt eget yrkande om att ärendet ska avgöras och finner
Brunns yrkande bifallet, ärendet avgörs idag.
Patrik Jönsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Skäl till Beslut
Distriktschefen inom äldreomsorgen går i pension 2011-10-31 och det
innebär att en rekryteringsprocess ska påbörjas.
Distriktschefen ansvarar för 13 enhetschefer inom ordinärt boende och 13 inom
särskilt boende, total innebär det 26 enhetschefer
Arbetet innebär att:
• Arbeta med utveckling
• Samordna sitt nätverk och övrig förvaltning
• Ekonomiskt ansvarig för sitt nätverk
• Personalansvarig för sitt nätverk
• Omvärldsbevakning
• Kontakter med interna och externa aktörer
• Planering, styrning och uppföljning ska ske efter de direktiv som
nämnden, kommunfullmäktige och förvaltningschef ger.
• Förvaltningsnyttan ska alltid beaktas.
• Verksamheten ska bedrivas utifrån ett kvalitetsperspektiv för både
brukaren, personalen och verksamheten som helhet.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-06-14

Sid
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Forts § 88
Det är av vikt att distriktschefen har en rimlig arbetssituation för att kunna ge
enhetscheferna det stöd och stöttning som deras uppdrag erfordrar, på grund av
detta föreslås en utökning till två distriktschefstjänster.
I samband med planering av att hemvårdens verksamheter i
Hässleholms stad samlokaliseras så planeras en sammanslagning av
hemvårdens personalgrupper och detta medför att man kan frigöra en
enhetschefstjänst.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-06-14

Sid

18 (24)

Dnr 2011/93 731

§ 89
Svar på inkommen skrivelse
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar om att utreda frågan om teknikhjälp i hemmet
till berörda grupper.
Skäl till Beslut
Brev inkommit från Ingvar Malmström vice ordf i KHR. Handikapprådet har
beslutat att skrivelsen lämnas för yttrande av omsorgsnämnden
I Malmö pågår en verksamhet som innebär att om man är 65 år och däröver
eller har ett funktionshinder så kan man få teknikhjälp i hemmet.
Det är av vikt att Hässleholm utreder ett sådant uppdrag
_____

Protokollsutdrag till
Kommunala handikapprådet

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sid

2011-06-14
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§ 90
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
1. Redovisning av delegeringsbeslut (förteckning finns i pärm på sammanträdet)
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

2011-05-01 – 05-31

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
Trygghetsuppringning, bifall och avslag

77+1 beslut
7+6 beslut
4+0 beslut
3+0 beslut
26+5 beslut
0+2 beslut
6+0 beslut
7+0 beslut
102+0 beslut
60+0 beslut
6+0 beslut
69+0 beslut
1+0 beslut
1+0 beslut

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall o avslag 11-05-01—05-31
39+9 beslut
c. Underlag för avskrivning av utestående fordringar, 2011-05-26
d. Anställningar omr HO 2011-05-25
e. Arbetsutskottet protokoll sekretess 2011-04-19, 2011-05-17, 2011-05-24, 2011-06-07
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 91
Föreligger för kännedom följande handlingar
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
1. Kösituationen
2. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2011-05-18 § 155, personalekonomisk
uppföljning
3. Arbetsutskottets protokoll 2011-05-17, 2011-06-07
4. Daglig verksamhet 50-års jubileum
5. Redovisning för 2010-års beviljade statsbidrag till personlig ombud
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 92
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl till beslut
Förvaltningschef Laila Jeppsson informerar om:
Sjuksköterskornas sommarsemestrar har nu ordnats så att i stort sett alla
turer har vikarier.
Distriktschef för Handläggarkontoret och ekonomiavdelningen kommer att
sluta sin tjänstgöring i september 2011.
Christina Hofvander enhetschef har skickat ett kort där hon tackar för
uppvaktningen i samband med hennes pensionsavgång.
Lotta Nygren Bonnier redovisar synpunkter och klagomål samt fel och brister.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2011/259 042

§ 93
§ 54 AU 2011-06-14
Personalekonomisk uppföljning
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att upphäva
beslut 2011-04-27 § 118.
Skäl till Beslut
Det pågår ett arbete med att arbeta fram en personalekonomisk uppföljning.
Detta uppdrag övergick 2011-04-27 till Omsorgsförvaltningen. På grund av att
omsorgsförvaltningens förutsättningar förändrats genom att ekonomiansvarig
har begärt sig entledigande så finns inte förutsättningarna att genomföra
uppdraget under rekryteringsfasen.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2011/260 739

§ 94
§ 55 AU 2011-06-14
Parkeringstillstånd för handikappade
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att tillskriva kommunstyrelsen att ge Tekniska
utskottet i uppdrag att se över kriterierna för utfärdande av tillstånd för
handikapparkering.
Yrkande
Rolf Delcomyn (S) yrkar bifall till förslaget.
Beskrivning av ärende
För att säkerställa en human bedömning samt ur ett koncernperspektiv minska
kostnaden för färdtjänst, bör en översyn av kriterierna göras.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr 2011/116 740

§ 95
§ 56 AU 2011-06-14
Svar på inkommen skrivelse
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta svaret på skrivelsen som sitt
eget och skicka detsamma till den klagande.
Skäl till beslut
En anhörig har ställt frågor till Omsorgsnämnden angående beslut
om smakmåltider samt vilket försäkringsbolag som Hässleholms
Kommun har som handhar olycksfall.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

