SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-01-26

Plats och tid

1 (21)

Högalid, Storstugan Kl. 13.30 – 16.10

Beslutande
Ledamöter

John Bruun (fp) ordf
Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf
Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf
Göran Blomberg (m)
Margaretha Warnholtz (m)
Kerstin Andersson (c)
Majliss Persson (c)
Niklas Grundström (fv)
Sorin Raduta (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Karin Paulsson (m)
Margaretha Lindqvist (kd)
Christine Friberg (s)
Anki Jönsson (s)
Övriga närvarande
Ersättare
Winnie Aronsson (fp)
Jan Bexéus (m)
Lars-Göran Svensson (s)
Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Per-Gunnar Andersson (fv)
Roland Eriksson (s)
Anki Jönsson (s)
Övriga deltagande

Utses att justera

Justering

MariAnne Norén, distriktschef
Elisabet Mineur, distriktschef
Dan Kjellsson, myndighetschef
Per Elmgren, ekonom
Jan Nilsson, adm chef
Eva Kvist, kommunal
Roland Johnsson, kommunal
Chatarina Karlsson, enhetschef
Agnetha Svensson, resursbokare
Marita Olofsson, resursbokare
Ingela Brandin, resursbokare
Maria Munkhammar, resursbokare
Anita Stjernqvist, resursbokare
Eva Persson, handläggare
Anette Ruderstam, enhetschef
Urban Andersson, Ssk Syster Annas
Iréne Persson, nämndsekreterare

§§ 3-17
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§§ 1-2
§§ 8-17

§§ 3-17

§§ 1-7

§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
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2-7
2-6
2-6
1-13
1-13
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2
1-2

§§ 1-3
§§ 1-3

Kerstin Andersson

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-01-26
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Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Kerstin Andersson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2010-01-26

Anslagsdatum
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2010-02-04

Paragrafer 1 - 17

Anslagets nedtagande

2010-02-25

Omsorgsförvaltningen

________________________________________
Iréne Persson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-01-26

Sid

3 (21)

§1
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärende:
•

Anpassning av kostreglementet

• Fråga om brandsäkerhet och brandutbildning
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-01-26

Sid

4 (21)

§2
Information från Resursteamet
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Resursteamet informerar om den nya verksamheten som innebär att all
bokning av vikarier kommer att ske via dem i fortsättningen.
Verksamheten startade den 11 januari 2010.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-01-26

Sid

5 (21)

§3
Ärendegranskning psykiatrin
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärendet
Handläggare Eva Persson redovisar tillsammans med chef på Syster Annas
sjukhem och enhetschefen på första avenyn tre ärenden. Redovisningen,
inom psykiatrin, omfattar hur utredning och beslut gjorts och hur
enhetscheferna verkställt de fattade besluten.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-01-26

§4
Rapport om bokslutsarbete 2009 och budget 2010
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Per Elmgren ekonom redovisar bokslutsarbetet 2009 och
budget 2010.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

6 (21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-01-26

Sid

7 (21)

Dnr 2010/31 012

§5
§ 2 au 2010-01-19
Valfrihetssystem inom hemtjänsten
Beslut
1 Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar att införa valfrihetssystem, s k fritt val, med
tillämpning av lagen om valfrihetssystem (2008:962), inom hemtjänst i
ordinärt boende i Hässleholms kommun avseende serviceinsatserna
städning, tvätt/klädvård och inköp, i enlighet med bifogat
förfrågningsunderlag jämte bilagor och med omsorgsnämnden som
upphandlande myndighet.
2 Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar att delegera till omsorgsnämnden att besluta i
frågor rörande valfrihets-system, enligt lagen (2008:962) om
valfrihetssystem, inom nämndens verksamhetsområde, dock ej i frågor
som rör införande eller avveckling av valfrihetssystem.
3 Omsorgsnämnden beslutar att upphäva sitt beslut av 2008-10-21, ON §
104, rörande alternativa driftformer, fritt val. Tidigare beslut om införande
av s k förändrat/förenklat bistånd inom ordinärt boende kvarstår.
Yrkande
Rolf Delcomyn (s) yrkar på avslag till förslaget med hänvisning till tidigare
ställningstagande i ärendet.
John Bruun (fp) yrkar på bifall till förslaget
Proposition
Rolf Delcomyn begär votering
Omsorgsnämnden godkänner följande voteringsordning
Ja röst för bifall till Bruuns yrkande
Nej röst för bifall till Delcomyns yrkande
Med 8 ja-röster för Bruuns yrkande mot 5 nej-röster för Delcomyns
yrkande beslutar omsorgsnämnden i enlighet med Bruuns yrkande.
Rolf Delcomyn (s) Christine Friberg (s) Ulrika Johannesson (s) Sorin
Raduta (s) Anita Peterson (v) reserverar sig mot beslutet.
Skäl för det föreslagna beslutet
Omsorgsnämnden har tidigare beslutat i frågan. Det krävs emellertid ett
fullmäktige-beslut om införande av systemet för att den upphandlande
myndigheten får anses ha tillämpat LOV. Därutöver krävs att
valfrihetssystemet annonseras på den nationella webbplatsen, vilket
kommer att göras efter det att vederbörligt beslut är fattat.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-01-26

Sid

8 (21)

Forts § 5
Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden gav 2008 förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på
fritt val inom hemtjänsten. Nämnden har beslutat i ärendet senast 200810-21.
Valfrihetssystem tillämpas sedan länge i ett antal kommuner inom vitt
skilda verksamheter. En ny lag, lagen om valfrihetssystem (LOV), infördes
2009-01-01. Lagen reglerar vad som ska gälla för de kommuner och
landsting (regioner) som vill konkurrenspröva kommunala och
landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare
av stöd-, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten.
Valfrihetssystemet är ett alternativ till upphandling enligt LOU, och kan
tillämpas på bl a omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer
med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster.
Den upphandlande myndighet som vill tillämpa lagen måste annonsera
löpande i en nationell databas för valfrihetssystem. Såväl privata företag
som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som
leverantörer. Kommuner och landsting ges möjlighet att genom avtal
reglera förutsättningarna för valfrihets-systemet. Alla leverantörer som
ansökt om att få vara med i ett valfrihetssystem och som uppfyller de
fastställda kraven godkänns varefter kontrakt tecknas. Lagen bygger på att
det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den enskilde ges i
stället möjlighet att välja den leverantör som han eller hon uppfattar
tillhandahåller den bästa kvaliteten. Kommunen eller landstinget ansvarar
för att brukaren eller patienten får fullödig information om samtliga
leverantörer som man kan välja emellan. För de personer som inte väljer
ska det finnas ett ickevals-alternativ. De leverantörer som känner sig
förfördelade ges en möjlighet till rättelse.
_____

Protokollsutdrag till
kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-01-26

9 (21)

Omsorgsnämnden
Voteringslista
Datum:

2010-01-26 § 5

Namn
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Parti
Ja

John
Cecilia
Rolf
Göran
Margaretha
Kerstin
Majliss
Margaretha
Niklas
Christine
Sorin
Ulrika

Bruun
Tornerefelt
Delcomyn
Blomberg
Warnholtz
Andersson
Persson
Lindqvist
Grundström
Friberg
Raduta
Johannesson

fp
m
s
m
m
c
c
kd
fv
s
s
s

Anita

Peterson

v

Summa

Röstning
Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

5

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-01-26

Sid

10 (21)

Dnr 2009/619 007

§6
§ 3 au 2010-01-19
Granskning av enskilda vårdgivares ekonomi och verksamhet i förhållande
till kommunens
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta det reviderade svaret till Hässleholms
revisorer som sitt eget
Skäl till beslut
Kommunens förtroendevalda revisorer har granskat hur enskilda
vårdgivares ekonomi och verksamhet förhåller sig i förhållande till
kommunens.
Revisorerna har jämfört Backebo Sjukhem AB och Ekegården ur ett
ekonomiskt, organisatoriskt och kvalitetsperspektiv. Hässleholms kommun
har förändrat sin upphandling och har tillsammans med kommunförbundet
Skåne medverkat i en ramupphandling
_____

Protokollsutdrag till
Kommunens revisorer

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-01-26

Sid

11 (21)

Dnr 2010/ 29 020

§7
§ 4 au 2010-01-19
Granskning av handläggarkontoret
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att inrätta två tjänster (två årsarbetare)
ytterligare som biståndshandläggare. Detta budgeteras inom internbudget
2010.
Beskrivning av ärende
Hans Axell på utvecklingspartners har fått i uppdrag att utvärdera och
granska beslutsprocess och uppföljning av insatser och ärenden inom
omsorgsförvaltningen i Hässleholms kommun.
Utredningen visar på ett antal områden som behöver belysas ytterligare
och processer och arbetssätt som behöver förändras.
Dock säger lagen att vi har en skyldighet att följa upp och tidsbegränsa
myndighetsbesluten och detta medför att handläggarna behöver förstärkas
med två tjänster.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-01-26

Sid

12 (21)

Dnr 2010/32 012

§8
§ 5 au 2010-01-19
Trygghetsboende i Hässleholms kommun
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att erbjuda en alternativ boendeform för
service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd
Omsorgsnämnden beslutar att anta kriterierna för trygghetsboende och
värdinna
Omsorgsnämnden beslutar att upphäva tidigare beslut avseende
inflyttningsålder och tillsättning av trygghetsvärdinna
Beskrivning av ärende
Trygghetsboende är en ny boendeform för personer över 70 år. Boendet
ska utformas så att det har en god tillgänglighet och att man kan bo kvar
där hela livet. Trygghetsboende ska ha en trygghetsvärd/värdinna och ha
möjlighet till utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och
rekreation.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-01-26

Sid

13 (21)

Dnr 2009/83 739

§9
§ 6 au 2010-01-19
§ 15 on 2009-02-26
Carema Primärvård AB
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att upphäva beslutet som togs i ON
2009-02-26 § 15
Omsorgsnämnden beslutar att allvarliga avvikelser ska rapporteras till
nämnden
Beskrivning av ärende
Carema Primärvård AB har på uppdrag av Region Skåne utsetts att
ansvara för befintliga läkarbilar. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har följt
upp detta och ser att i Hässleholms kommun har detta fungerat
tillfredsställande.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-01-26

Sid

14 (21)

Dnr 2009/137 731

§ 10
§ 7 au 2010-01-19
Återrapport till länsstyrelsen rörande kommunens insatser till personer
med psykisk funktionsnedsättning
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta svaret som sitt eget.
Beskrivning av ärende
Länsstyrelsen gjorde under v. 19 en tillsyn, enligt 13 kap.2§
socialtjänstlagen och 26§ lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS), av kommunens insatser till personer med psykisk
funktionsnedsättning i Hässleholms kommun. Omsorgsnämnden
återrapporterade till länsstyrelsen 2009-10-19 om de åtgärder som
vidtagits avseende länsstyrelsens kritik.
I länsstyrelsens beslut 2009-11-26 har bedömningen gjorts att
omsorgsnämnden fortfarande inte uppfyller lagstiftningen och dess
intentioner i vissa av de delar som tillsynen avser.
Länsstyrelsen riktar därför fortsatt kritik på följande punkter
Cheferna för boende och sysselsättning saknar lämplig utbildning och
erfarenhet av arbete med målgruppen.
Personalbemanningen i boende och boendestöd är inte tillräcklig.
_____

Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-01-26

Sid

15 (21)

Dnr 2010/33 739

§ 11
§ 8 au 2010-01-19
Ej verkställda beslut som kommer att rapporteras till Socialstyrelsen
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna att underlaget överlämnas till
kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. Underlaget gäller ej
verkställda beslut enligt Sol och LSS per den 31 december 2009.
Beskrivning av ärende
Antalet ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska återkommande
rapporteras till Socialstyrelsen
_____

Protokollsutdrag till
Socialstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-01-26

Sid

16 (21)

§ 12
Ordförande har ordet
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Ordf John Bruun (fp) informerar om:
•
•
•
•

Inkommet klagomål
Omsorgsnämndens sammanträde i februari kommer att vara 2
dagar den 25-26 februari, med bokslutsredovisning ifrån
enhetscheferna.
Information ifrån studieresa till Varberg och Helsingborg där
arbetsutskottet tillsammans med tjänstemän varit och tittat på
nya boendeformer.
Kommunals ordförande Eva Kvist tackar för sig och meddelar att
hon kommer att avgå som ordförande i kommunal. Roland Johnsson
presenteras, han kommer att efterträda Eva Kvist i personalfrågor
inom omsorgsförvaltningen.

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-01-26

Sid

17 (21)

§ 13
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2009-12-01 – 12-31
i.Hemtjänst, bifall och avslag
ii.Särskilt boende, bifall och avslag
iii.Bostad med särskild service, bifall och avslag
iv.Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag
v.Korttid, bifall och avslag
vi.Avlösning, bifall och avslag
vii.Trygghetslarm, bifall och avslag
viii.Trygghetsuppringning, bifall och avslag
ix.Matdistribution, bifall och avslag
x.Kontaktperson, bifall och avslag
b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall o avslag 09-12-01—12-31
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2009-12-01—12-31
d. Riksfärdtjänst 2009-12-01—12-30 dnr 120/09-130/09
g. Avskrivning av utestående fordringar, 2009-12-22

91+4
16+4
5+0
4+0
32+1
2+0
86+0
2+0
44+0
3+0

14+5 beslut
65+2 beslut

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
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§ 14
Föreligger för kännedom följande handlingar
1.
2.
3.
4.

Kösituationen
Anhörigstöd i partnerskap, Hästveda Röda Korskrets
Protokoll samverkan 2009-11-26
Protokoll handikapprådet 2009-12-03

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-01-26

Sid

19 (21)

§ 15
För kännedom
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
Beskrivning av ärende
Handlingarna för kännedom finns tillgängliga i en pärm under
sammanträdet.
1. Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2009-11-30 § 137 Budget
2010
2. Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2009-12-14 §160 motion
om vegetarisk kost - svar
3. Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2009-12-14 §161 motion
angående Kaptensgården och Hassellunden - svar
4. Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2009-12-14 §162 motion
om ökad dagersättning för omsorgstagare i daglig verksamhet enligt LSS –
svar
5. Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2009-12-14 §163
Reglemente för färdtjänsten i Östra Skåne – antagande
6. Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2009-11-30 §148
Fördelning av ansvarsområde mellan omsorgsförvaltningen och
socialförvaltningen
7. Rapport om våldsutsatta kvinnor, www.lansstyrelsen.se/skane
8. Informationsblad tillsyn av rättssäkerhet för äldre personer
www.lansstyrelsen.se/skane
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-01-26

Sid

20 (21)

§ 16
Anpassning av kostreglementet
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att anpassa
reglementet för kost till den nya lagstiftningen
Beskrivning av ärende
Det är viktigt att anpassa reglementet till den nya lagstiftningen med
utgångspunkt från att pensionärer och våra brukare kan fortsätta att nyttja
våra restauranger. Omsorgsnämndens uppgift har inte varit att servera
mat till allmänheten.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-01-26

Sid

21 (21)

§ 17
Fråga om brandsäkerhet och brandutbildning
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för svaret
Skäl till beslut
Ledamot Anita Peterson (v) ställer frågan om brandsäkerheten i våra
vårdboende samt om all personal, även vikarierna, får utbildning i
brandskydd.
Beskrivning av ärende
MariAnne Norén, distriktschef svarar på frågan angående brandskydd och
utbildning för all personal.
Systematiskt brandskydd är alla skyldiga att ha. Varje enhet har en pärm
som uppdateras kontinuerligt med information
Förvaltningen har ett samarbete med räddningstjänsten som innebär att de
utbildar all personal, även vikarier kontinuerligt. Utbildningen är både
praktisk och teoretisk. Inför sommarsemestrarna får all personal även
sommarvikarierna en genomgång av brandskyddet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

