SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-12-15

Plats och tid

1 (19)

Högalid, Storstugan Kl. 13.00 – 16.00

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)
Anna Gustavsson (kd)
Niklas Grundström (fv)
Jenny Önnevik (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Roland Eriksson (s)

Övriga närvarande
Ersättare

Winnie Aronsson (fp)
Jan Bexéus (m)
Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Margareta Lindquist (kd)
Per-Gunnar Andersson (fv)
Christine Friberg (s)
Anki Jönsson (s)

Övriga deltagande

Laila Jeppsson, omsorgschef
Elisabet Mineur, distriktschef
Dan Kjellsson, myndighetschef
Per Elmgren, ekonom
Lotta Tyrberg Helldahl
Carol Renteria, dietist
Iréne Persson, nämndsekreterare

Utses att justera

Margaretha Warnholtz

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Margaretha Warnholtz

Justering

§
§
§
§
§
§

155-170
154-161
154-161
155-156
155-156
155-157

Paragrafer 154 - 170

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-12-15

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2009-12-15

Anslagsdatum
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justering

2 (19)

2009-12-23 Anslagets nedtagande 2010-01-13
Omsorgsförvaltningen

________________________________________
Iréne Persson

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-12-15

Sid

3 (19)

§ 154
Inventering av psykiatrin, redovisning av JPIV
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Jönköpings Psykiatriska Inventering och Vägledning AB har genomfört en
inventering av psykiskt funktionshindrade i Hässleholms Kommun.
I maj 1993 beslutade Riksdagen om en handikappreform för att förbättra
stöd och service för personer med psykiska funktionshinder.
Psykiatrireformen är en del av handikappreformen och trädde i kraft den
1 januari 1995. Syftet med reformen var att förbättra de psykiskt
funktionshindrades situation och öka deras möjligheter till gemenskap och
delaktighet i samhället.
Psykiatriutredningen förtydligade också kommunernas ansvar för bl.a.
uppsökande verksamhet vad gäller de psykiskt funktionshindrade.
Socialstyrelsen skriver att återkommande inventeringar av olika
handikappgrupper bör ske med ett intervall om 3-5 år.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-12-15

Sid

4 (19)

§ 155
Ekonomiskt utfall per den 30 november 2009
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen om det ekonomiska läget
per den 30 november 2009
Beskrivning av ärendet
Ekonom Per Elmgren redovisar det ekonomiska läget per den
30 november 2009
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-12-15

Sid

5 (19)

§ 156
Information från MAS
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Lotta Tyrberg-Helldahl vik MAS, informerar om Carema primärvård AB.
Carema primärvård AB har på uppdrag av Region Skåne utsetts att ersätta
den beredskapsjourlinje som primärvården tidigare ansvarat för.
Omsorgsnämnden beslutade 2009-02-26 §15 att regelbunden information
ska lämnas till omsorgsnämnden angående hur utnyttjandet av befintliga
läkarbilar utnyttjas, för den Nordöstra delen av Skåne.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-12-15

Sid

6 (19)

§ 157
Punktprevalensstudien och nattfastemätning 2009
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Carol Renteria Dietist informerar om punktprevalensstudien som bedömer
risk för undernäring och övervikt. Resultatet 2009 är bättre än 2007.
Resultat från nattfastemätning gjord vid ett tillfälle 2009 redovisades.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-12-15

Sid

7 (19)

Dnr 2009/606 010

§ 158
§ 135 au 2009-12-01
Ledningssystem för kvalitet i verksamheten enligt SoL och LSS
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta ledningssystem för kvalitet i
verksamhet enligt SoL och LSS.
Beskrivning av ärende
För att säkerställa att vård och omsorg är av god kvalitet har
Omsorgsförvaltningen i Hässleholm utarbetat ett kvalitetssystem i enlighet
med socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2006:11
Med tydliga rutiner underlättas och effektiviseras arbetet i organisationen.
I socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för Kvalitet i verksamhet
enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:11 (S)) framgår det att
•

•
•

Justering

Föreskrifterna ska tillämpas i verksamheten enligt socialtjänstlagen
(SoL 2001:453) som avser omsorger om äldre och personer med
funktionshinder inom verksamheten med de särskilda insatserna om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS)
För att garantera en systematisk och fortlöpande utveckling och säkring av
verksamhetens kvalitet bör ledningssystemet säkerställa att de viktigaste
sociala tjänsterna och tillhörande arbetsprocesser beskrivs.
Det systematiska kvalitetsarbetet bör även omfatta analyser hur tjänsterna
svarar mot enskilda och gruppers behov samt mot lagstiftningens krav.
Resultatet av analyserna samt forskning och erfarenheter från bl.a.
tillsynsverksamhet bör ligga till grund för arbetet med att utveckla och
säkra tjänsternas kvalitet.
_____

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-12-15

Sid

8 (19)

Dnr 2009/603 731

§ 159
§ 132 au 2009-12-01
Riktlinjer för familjehemsvård för barn och ungdomar placerade med stöd
av LSS
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för familjehemsvård för
barn och ungdomar placerade med stöd av lagen om stöd och service för
vissa funktionshindrade (LSS)
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att köpa in
utredningsarbetet externt, eftersom omsorgsnämnden inte har någon
familjehems-/familjevårdssekreterare och placeringarna är så pass få.
Skäl till beslut
Ett antal funktionshindrade barn placeras i familjehem av
omsorgsnämnden med stöd av LSS och det finns behov av att utfärda
riktlinjer för verksamheten, både vad gäller insatsen som sådan och frågor
om ersättningar och dylikt.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-12-15

Sid

9 (19)

Dnr 2009/604 731

§ 160
§ 133 au 2009-12-01
Riktlinjer för Socialtjänstlagen (SoL) för personer med psykisk
funktionsnedsättning
Beslut
Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att språkkorrigera i texten
samt byta ordet ”bör” mot ”ska” på sidan 4 och 6.
”För att tydliggöra den enskildes behov ska en CAN-skattning…”
Omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinjerna för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Skäl till beslut
Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen beslöt under våren att
framarbeta nya riktlinjer för SoL.
Beskrivning av ärende
Under beredelsearbetet med att ta fram riktlinjer för SoL, beslöt
arbetsgruppen att för personer med psykisk funktionsnedsättning
framarbeta ett enskilt dokument. Riktlinjerna har sitt ursprung från tidigare
material som framarbetats av psykiatrigruppen.
Riktlinjerna ska fungera vägledande vid handläggning och genomförande
av bistånd enligt SoL. Riktlinjerna är en allmän handling som är tänkt att
finnas på kommunens hemsida.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-12-15

Sid

10 (19)

Dnr 2009/605 731

§ 161
§ 134 au 2009-12-01
Vägledande rekommendationer för arbetet med barn och ungdomar i
behov av särskilt stöd
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta rekommendationerna för
förvaltningens arbete med barn och ungdomar med behov av särskilt stöd.
Beskrivning av ärende
Kommunförbundet och Region Skåne har tagit fram vägledande
rekommendationer. Rekommendationerna behandlar ansvarsfrågor,
samverkan- och informationsskyldigheter, kompetensutveckling,
samarbete i enskilda ärenden, samt hur uppföljning ska ske.
Omsorgsförvaltningen samverkar med barn och ungdomsförvaltningen
samt socialförvaltningen. BUN har antagit rekommendationerna och SN
kommer inom snart att göra detta.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-12-15

Sid

11 (19)

Dnr 2009/436 012

§ 162
§ 136 au 2009-12-01
Utvärdering av Intraphone
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att inte förlänga avtalet med IntraPhone efter
upphörandet 2010-07-31.
Beskrivning av ärende
Omsorgsförvaltningen har haft IntraPhone sedan 2006-02-07
syftet med IntraPhone var att få ett system som både ger
effektivitetsvinster och kvalitetssäkring i verksamheten.
Avtalet med IntraPhone löper ut 2010-07-31. IntraPhone har
aviserat förändringar i organisationen och en annan prisbild.
Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp är samstämmigt negativ
till IntraPhone som system.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-12-15

Sid

12 (19)

Dnr 2009/613 023

§ 163
§ 137 au 2009-12-01
Tillsättning av tjänst som frivilligsamordnare
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att omsorgsnämnden inrättar en tjänst som
frivilligsamordnare. Tjänsten finansieras inom internbudget 2010.
Beskrivning av ärende
Frivilligverksamhet bygger på att man skapar meningsfullhet i vardagen
inte bara hos ”mottagare” utan även hos den frivillige.
Frivilligas insatser bidrar till att skingra ensamhet och isolering och utgör
ett värdefullt komplement till omsorgsverksamheten.
Hässleholm har genom tillfälliga statliga medel haft en person anställd att
arbeta med samordning av frivilligarbetet. Det är viktigt att bygga vidare
på den verksamhet som har byggts upp.
En fungerande frivilligverksamhet bygger på att det finns en strukturerad
och tydlig organisation.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-12-15

Sid

13 (19)

Dnr 2009/597 040

§ 164
§ 138
§ 153 on 2009-11-10
Förtydligande angående utmärkelse
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att utse 1:e vice ordf Cecilia Tornerefelt (m)
att vid skolavslutningen våren 2010, dela ut utmärkelsen från
omsorgsnämnden.
Skäl till beslut
Omsorgsnämnden beslutade 2009-11-10 § 153 att utmärkelsen ska delas
ut vid höstavslutningen. Efter samtal med rektorn på Jacobskolan är det
lämpligare att utmärkelsen delas ut vid skolavslutningen på våren. Detta
med anledning av att eleverna är ute på sin praktik under våren.
Beskrivning av ärende
Syftet med utmärkelsen är att befrämja goda resultat inom
omsorgsutbildningen samt att synliggöra Hässleholms Kommun som
arbetsplats.
Pristagaren ska ha goda resultat i såväl kärn- som karaktärsämnen och ska
under den arbetsplatsförlagda undervisningen ha arbetat i enlighet med
omsorgsnämndens etiska riktlinjer.
Programansvarig i samarbete med undervisande lärare i årskurs 3 utser
den elev som bäst uppfyller kraven.
Utmärkelsen ska delas ut vid höstavslutningen av en av nämnden utsedd
ledamot.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-12-15

Sid

14 (19)

§ 165
Ordförande har ordet
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen samt beslutar att lägga
ärendena till handlingarna
Beskrivning av ärende
John Brunn (fp) informerar om:
• inkomna skrivelser samt svaren
• överflyttning av ärende till Hörby kommun
• begäran om utdelning från stiftelse, KSAU § 270
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-12-15

Sid

15 (19)

§ 166
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2009-11-01 – 11-30
i.Hemtjänst, bifall och avslag
ii.Särskilt boende, bifall och avslag
iii.Bostad med särskild service, bifall och avslag
iv.Boendestöd, bifall och avslag
v.Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag
vi.Korttid, bifall och avslag
vii.Avlösning, bifall och avslag
viii.Trygghetslarm, bifall och avslag
ix.Trygghetsuppringning, bifall och avslag
x.Matdistribution, bifall och avslag
xi.Kontaktperson, bifall och avslag
xii.Dagverksamhet fys fh, bifall och avslag

78+3
8+5
1+1
2+0
6+0
30+5
5+0
88+0
3+0
46+0
1+0
1+1

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

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall o avslag 09-11-01—11-30
16+3 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2009-11-01—11-30
67+2 beslut
d. Riksfärdtjänst 2009-11-01—11-30 dnr 99/09-117/09
e. Anställningar HO, 2009-08-16—2009-11-23
f. Anställningar ÄO norr, 2009-03-01—2009-12-07
g. Avskrivning av utestående fordringar, 2009-11-02, 2009-11-03, 200911-04, 2009-12-01
h. Avskrivning av småbelopp inom hemtjänsten, 2009-11-02
i. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2009-12-01 sekretess
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-12-15

16 (19)

§ 167
Föreligger för kännedom följande handlingar
1. Arbetsutskottet protokoll 2009-12-01
2. Kösituationen
3. Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2009-11-03 § 134,
övertagande av huvudmannaskap för färdtjänst
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-12-15

Sid

17 (19)

§ 168
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 KS AU 2009-11-04 §270, Stöd till
anhörigvårdare som inte är anställda –begäran om utdelning från stiftelse.
2. Sammanträdesprotokoll KS 2009-10-28 §214, Intern kontroll
gemensamt kontrollmoment 2010
3. Återrapportering och redovisning från Patientnämnden Skåne
2009-01-01—2009-06-30
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-12-15

Sid

18 (19)

§ 169
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Omsorgschef Laila Jeppsson informerar om:
•
•
•
•
•

•
•
_____

Justering

Ledningsgruppens pågående uppdrag
Sammanfattning av årets arbete
Ny brukarundersökning ska genomföras av Socialstyrelsen
Inkomna cirkulär från SKL, kommer att skickas till ledamöterna
Länsstyrelsens tillsynsenhet kommer från och med 2010-01-01 att
tillhöra Socialstyrelsen. Detta innebär att Socialstyrelsen kommer
att utföra tillsynerna. Kommunerna är inte längre tillsynsmyndighet
åt de privata vårdgivarna.
Kontaktpolitikernas uppdrag
Besparingar kommande år

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-12-15

Sid

19 (19)

§ 170
Avslutning
Ordföranden John Bruun (fp) tackar avgående ledamot Jenny Önnevik (s)
samt tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för det gångna året och
önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År.
2:e vice ordföranden Rolf Delcomyn (s) tillönskar ordföranden
en God Jul och ett Gott Nytt År.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

