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Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2011-09-20

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter
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Högalid, Storstugan Kl. 09.00 – 12.00
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)
Ulrika Johannesson (S)

§§ 106 - 116

Tjänstgörande ersättare Paulina Bogdanski (M)
Anita Peterson (V)
Emil Nilsson (C)
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

Margaretha Lindqvist (kd)
Thomas Rasmusson (S)
Åsa Erlandsson (SD)
Meta Jarl (S)
Sune Levin (FV)
Laila Jeppsson, omsorgschef
Lotta Nygren Bonnier, kvalitetskontroller
Mikaela Covaciu, ekonom
Kajsa Thorsell, MAS
Folke Lindgren, arbetsmiljökontroller
Iréne Persson, nämndsekreterare

§§ 106-108
§ 117

Utses att justera

Ulrika Johannesson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Ulrika Johannesson

Justering

Paragrafer 106 - 117

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

Omsorgsnämnden 2011-09-20

Datum då anslaget
sätts upp

2011–09-27

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2011–10-18

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

________________________________________
Iréne Persson

Datum då anslaget
togs ner
signatur

Justering

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

Utdraget bestyrkes

Sid
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2011-09-20

Sid
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§ 106
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (FP) föreslår att dagordningen ändras
enligt följande:
Tillkommande ärende:
•
•
•
•

Daglig verksamhets 50- års dag
Teknik för äldre
Fråga om serviceavtal gällande tekniska hjälpmedel
Arbetsutskottets protokoll 2011-09-13 (Kännedomsärende)

_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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OMSORGSNÄMNDEN
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2011-09-20

Sid
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§ 107
Information om enskilt ärende
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl till beslut
Kvalitetskontroller Lotta Nygren Bonnier informerar Omsorgsnämnden om ett
enskilt ärende.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2011/375 040

§ 108
§ 62 AU 2011-09-13
Ekonomiskt utfall per den 31 augusti 2011
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna det ekonomiska utfallet per den 31
augusti 2011 på -15,025 mnkr
Skäl till Beslut
Omsorgsverksamheten visar ett underskott på 15,025 mnkr.
Underskottet beror till större del på att minskningen av antalet platser i särskilt
boende sker successivt under året samt på ett ökat behov av boenden enligt
LSS och inom psykiatrin.
____

Protokollsutdrag till
Ekonomienheten

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2011/376 003

§ 109
§ 63 AU 2011-09-13
Loggkontroller av vårdinformationssystem
Beslut
Omsorgsnämnden föreslås besluta att anta anvisningar kring hur
Loggkontroller av vårdinformationssystem skall ske.
Beskrivning av ärende
Omsorgsförvaltningen har utarbetat anvisningar för hur loggkontrollerna skall
ske inom förvaltningens verksamhetsområden. Se bilaga 1,2. Efter beslut om
att anvisningarna skall gälla enligt utarbetat förslag kommer ett dataurval att
fastställas av omsorgsförvaltningens IT-enhet. Anvisningarna kommer därefter
att testas från och med 2011- 09 - 01 --- 2012 - 01 -31. Utvärdering kommer
därefter att ske kring eventuella förändringar
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2011/359 740

§ 110
Svar på inkommet klagomål angående trygghetsboende
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta svaret som sitt eget och skicka
svaret till Gertie Heijbel och till Kommunstyrelsen för kännedom.
Yrkande
Cecilia Tornerefelt (M) yrkar på att klagomålet översänds till
Kommunstyrelsen för kännedom
Rolf Delcomyn (S) yrkar bifall till Tornerefelts förslag
Beskrivning av ärende
Trygghetsboendet på Hantverkargatan ägs och drivs av AB
Hässleholmsbyggen. Omsorgsförvaltningen ger individuellt bistånd enligt
Socialtjänstlagen och tillhandahåller en trygghetsvärd/värdinna.
Trygghetsboende kan se olika ut. Det kan vara ett äldre bostadshus, det kan
vara ett nybyggt bostadshus men det som gäller är: I äldreboendedelegationen
så står följande om trygghetsbostad. En kommun får inrätta och utan
föregående behovsbedömning tillhandahålla trygghetsbostäder till äldre.
För ytterligare information angående husets beskaffenhet, var vänlig vänd er
till AB Hässleholmsbyggen.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Gertie Heijbel

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 111
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.

2011-08-01 – 08-31

Hemtjänst, bifall och avslag
Särskilt boende, bifall och avslag
Korttid, 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
Trygghetsuppringning, bifall och avslag
Ledsagning, bifall och avslag

100+0
2+1
36+1
6+0
3+0
117+0
69+0
5+0
65+0
1+0
1+0

beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall o avslag 11-08-01—08-31
14+4 beslut
c. Underlag för avskrivning av fordran, 2011-09-07, 2011-09-08, 2011-09-09
d. Arbetsutskottet protokoll sekretess 2011-08-30
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2011/377 006

§ 112
Föreligger för kännedom följande handlingar
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna

1. Kösituationen
2. Termer som ska användas i omsorgsförvaltningen
3. Arbetsutskottets Protokoll 2011-09-13
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 113
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl till beslut
Förvaltningschef Laila Jeppsson informerar om:
•
•

Dialogträffen 2011-09-06
Rollatorcafé, anordnas vid ett antal tillfällen och på olika platser i
kommunen
• Vårdtyngdsmätning resultat
• Rökfri arbetstid och rökfria entréer
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 114
Daglig verksamhets 50- års dag
Beslut
Omsorgsnämnden tackar de ansvariga för det fina arrangemanget i samband
med daglig verksamhets firande samt beslutar att bjuda in ansvariga
tillsammans med någon brukare för att berätta om arbetet med förberedelserna
och dagen.
Yrkande
Anita Peterson (V) föreslår att det ska anordnas en dag för funktionshindrade
varje år.
Beskrivning av ärende
Daglig verksamhet firade 50-års kalas 2011-09-09. Festligheterna pågick hela
dagen med blandade aktiviteter, underhållning och en debatt.
_____

Protokollsutdrag till
Daglig verksamhet

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 115
Teknik för äldre
Omsorgsnämnden beslutar att ur Omsorgsnämndens konto för oförutsedda
händelser bevilja medel för inköp av tekniska hjälpmedel till en summa
av 50 000 kr för iordningställande av en visningslägenhet vid Ehrenborgs
trygghetspensionat.
Skäl till beslut
Omsorgsförvaltningen har gjort en ansökan ställd till Hjälpmedelsinstitutet om
utvecklingsstöd, som syftar till att utveckla Teknik för äldre genom
iordningsställande av visningslägenhet vid Ehrenborgs trygghetspensionat.
Beslut om detta tas först i januari 2012, vilket innebär lång väntan för besked. I
avvaktan på beslut om eventuellt stöd önskar teamet iordningsställa en
lägenhet redan nu i höst.
Beskrivning av ärende
Det finns ett stort intresse bland äldre och deras anhöriga över vilka tekniska
hjälpmedel som finns i marknaden och hur dessa fungerar. För att möta detta
behov planerar teamet vid Ehrenborgs trygghetspensionat att iordningsställa en
visningslägenhet, där hjälpmedel finns att prova på och få möjlighet att veta
mer om. Visningslägenheten ska finnas öppen för alla som är intresserade och
hålls öppen på bestämda tider vilka annonseras. Däremellan kommer den vara
bebodd av gäster som också kan passa på att prova hjälpmedel som underlättar
i vardagen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-09-20

Sid

13 (14)

§ 116
Fråga om serviceavtal gällande tekniska hjälpmedel
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för svaret
Skäl till beslut
Laila Jeppsson, förvaltningschef svarar på frågan som Rolf Delcomyn (S)
ställer angående serviceavtal gällande tekniska hjälpmedel
Tekniska bolaget har fått i uppdrag att se över möjligheterna till att deras
personal utbildas i servicen av våra tekniska hjälpmedel. Detta i och med att vi
sedan 2001 inte har något avtal när det gäller servicen.
Beskrivning av ärende
Rolf Delcomyn (S) ställer frågan om det finns något avtal angående service av
tekniska hjälpmedel.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 117
Arbetsmiljöansvar för nämnder och styrelser
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl till beslut
Arbetsmiljökontroller Folke Lindgren informerar om det systematiska
arbetsmiljöarbetet och det ansvar som åvilar nämnder och styrelser inom
arbetsmiljöområdet.
____

Justering

Utdraget bestyrkes

