SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-11-11
Plats och tid

1 (20)

Högalid, Storstugan, kl 13.30 – 16.40

Beslutande
Ledamöter

John Bruun (fp) ordf
Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf
Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf
Göran Blomberg (m)
Margareta Warnholtz (m)
Kerstin Andersson (c)
Majliss Persson (c)
Anna Gustavsson (kd)
Niklas Grundström (fv)
Sorin Raduta (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Christine Friberg (s)
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

Winnie Aronsson (fp)
Jan Bexéus (m)
Lars-Göran Svensson (s)
Lina Bengtsson (m)
Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Margareta Lindquist (kd)
Per Gunnar Andersson (fv)
Roland Eriksson (s)
Anki Jönsson (s)
Anette Mårtensson (mp)
Laila Jeppsson, omsorgschef
Eva Hermansson, verksamhetschef
Maj-Lis Hagström, tf avdelningschef
Carol Renteria, dietist
Björn Engström, IntraPhone,
Linda Asplund, Intraphoneansvarig
Jan Nilsson, utredningssekreterare

§§
§§
§§
§§

111
121
111
111

- 122
– 128
– 112
- 112

Utses att justera

Majliss Persson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Majliss Persson

Justering

Paragrafer 111 – 128

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-11-11

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2008-11-11

Anslagsdatum
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2008-11-25

2 (20)

Anslagets nedtagande 2008-12-17

Omsorgsförvaltningen

________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Sid

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-11-11

Sid

3 (20)

§ 111
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärende
• Läkemedelshantering
• Fråga om akutinsatser kvällstid
• Fråga angående hemtjänstens rutiner vid t.ex strömavbrott
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-11-11

Sid

4 (20)

§ 112
Information om IntraPhone
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Björn Engström, IntraPhone informerar med utgångspunkt från de
synpunkter som framförts om hur tidsödande registrering av
uppgifter i IntraPhone är. Engström visar hur tiden kan förkortas
och antalet knapptryckningar kan minskas när man fått rutin på
uppgifterna. Genomsnittstiden för omsorgsförvaltningen i
Hässleholm är 21 sekunder för en registrering, en tid som ligger på
genomsnittet för de kommuner som använder det. Ytterliggare
tidsvinst blir det när dokumentation kan ske genom IntraPhone
och en del av nuvarande dubbelarbete försvinner.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2008-11-11
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Dnr 2008/544 042

§ 113
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2008
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta budgetuppföljning per den 31
oktober 2008 som visar på ett prognostiserat budgetunderskott på
16 885 tkr och överlämna den till Kommunstyrelsen för kännedom
Beskrivning
Det prognostiserade underskottet har minskat med 1 405 tkr i
förhållande till uppföljningen per den 30 september 2008.
Förändrat resultat beror till största delen på att lönekostnader i
särskilt boende är i balans. Handikappomsorgen LSS och psykiatrin
har ökade kostnader.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2008-11-11
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Dnr 2008/387 731

§ 114
§ 107 au 2008-10-28
Yttrande över motion angående ersättning och kost inom daglig
verksamhet enligt LSS
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till nämndens
sammanträde i december för utredning av vilka
skattekonsekvenser ett bifall till motionen avseende ersättningen
medför och vilka kostnader det är för mat för de som bor på
gruppbostäder men inte är på daglig verksamhet.
Beskrivning av ärendet
Daglig verksamhet är en lagstadgad rättighet enligt Lagen om stöd
och service (LSS) § 9 pkt 10 för de som tillhör lagens personkrets
1 och 2. Ersättning för att man deltar i daglig verksamhet är inte
lagstadgad. För närvarande erhåller de lite fler än 200 personer
som deltar i daglig verksamhet 37 kr/heldag och 26 kr/halvdag.
Ersättningen får inte överstiga 0,1 % av gällande basbelopp om
den inte ska vara beskattningsbar för den enskilde. Det innebär att
det är möjligt med en höjning av ersättningen med 4 kr/dag till 41
kr resp. 30 kr. Kostnaden för höjningen blir 176 tkr/år.
Att erbjuda avgiftsfri kost vid en form av daglig verksamhet men
inte alla strider mot kommunallagens likställighetsprincip.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2008-11-11
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Dnr 2008/472 012

§ 115
§ 108 au 2008-10-28
Granskning av ledningssystem för hälso- och sjukvårdsinsatser
inom äldreomsorgen
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta omsorgsförvaltningens svar
och handlingsplan som sitt eget och att överlämna dem till
Hässleholms kommuns revisorer samt kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av
Hässleholms kommuns revisorer granskat omsorgsnämndens
ledningssystem under augusti till och med november 2008 för
kvalitet och patientsäkerhet för den hälso- och sjukvård som ges
inom kommunens äldreomsorg.
Uppdraget syftar till att bedöma hur omsorgsnämnden säkerställer
att:
• det finns ett ändamålsenligt ledningssystem för hälso- och
sjukvårdsinsatserna inom äldreomsorgen
• det pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att utveckla
och säkra kvaliteten inom äldreomsorgen
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2008-11-11
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Dnr 2008/ 527 735

§ 116
Fördelning av somatik- och demensplatser
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att somatik- och demensplatser ska
vara jämnt fördelade genom att cirka 60 somatikplatser inom
nuvarande särskilt boende konverteras till demensplatser, att
personer som befinner sig på nivå 3-5 på Bergerskalan ska
erbjudas ett särskilt boende med demensinriktning och att uppdra
åt förvaltningen att återkomma med ett förslag med
konsekvensanalys till nämnden avseende vilka platser som ska
konverteras.
Delrapport till nämnden i februari, slutförslag till nämnden i april.
Skäl för beslut
En arbetsgrupp besående av representanter för
handläggarkontoret plus demenssjuksköterskan har gjort en
bedömning av behovet av platser i särskilt boende för personer
med demenssjukdomar. Mätningar har gjorts enligt Bergerskalan
som är ett validerat skattningsinstrument för en gradering av
demenssjukdom i sex nivåer. Fördelningen av platser är nu 377
somatiska platser och 254 platser för personer med
demenssjukdomar inklusive de platser som köps av privata
vårdgivare, totalt 631 platser. Arbetsgruppens bedömning är att
fördelningen mellan somatik- och demensplatser bör vara jämnt
fördelade inklusive de som finns på privata vårdhem.
Demensplatserna kan utökas genom konvertering av platser på
nämndens särskilda boenden som idag har somatiska platser. En
konvertering av platser medför ett behov av utbildning i
demensvård.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-11-11
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Dnr 2008/501 739

§ 117
§ 110 au 2008-10-28
Trygghetsuppringning
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att återinföra trygghetsuppringning
som ett bistånd enligt SoL kap 4 § 1, kostnaden för brukaren
föreslås bli densamma som avgiften för trygghetslarm,
150:-/månad samt hemställa hos kommunfullmäktige att fastställa
avgiften.
Beskrivning av ärendet
Idag kan brukaren få tillsyn på två olika sätt antingen genom att
personal kommer hem till brukaren och ser att allt är som det ska
eller efter överenskommelse genom telefonuppringning. I båda
fallen debiteras en halv timma, idag 75:-/tillfälle. Längre tillbaka i
tiden fanns det möjlighet att ansöka om trygghetsuppringning,
kostnaden var då 20:-/månad och en person ringde samtalen på
morgonen.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-11-11
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Dnr 2008/388 732

§ 118
§ 111 au 2008-10-28
Yttrande över motion angående källsortering
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar hemställa att kommunfullmäktige
uppdrar åt kommunens samtliga nämnder och bolag att i enlighet
med motionen angående källsortering inom sina verksamheter,
med hjälp av Renhållarna, utbilda samtlig personal i källsortering
och informera kommunens invånare om hur källsortering ska ske
på ett sätt som är till miljöns bästa.
Skäl till beslut
Källsortering sker inom omsorgsförvaltningens verksamheter enligt
de regler som finns för Hässleholms kommun. Enhetscheferna
inom hemvården har fått i uppdrag att som extra
utbildningsåtgärd ta kontakt med Renhållarna för ytterligare
information om källsortering. Bland förvaltningens vårdpersonal är
det endast ca 5 % som inte bor i kommunen (85 av 1488, 200809-01).
Beskrivning av ärende
Socialdemokraterna har genom Lena Nilsson och Jenny Önnevik
lämnat in en motion gällande källsortering. Motionärerna föreslår
att berörd personal ska erbjudas kompetensutveckling i
källsortering av Hässleholms renhållningsbolag. I motionen
framförs att det är svårt med källsorteringen i hyreshus och bland
äldre kommuninvånare. Det kan även vara svårt för förvaltningens
personal eftersom många av dem inte bor i Hässleholm.
_____

Protokollsutdrag till
kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-11-11

Sid
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§ 119
Äldre guiden-information
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att äldreguiden ska diskuteras på
nämndssammanträdet i december och beslut om vilka åtgärder
som ska prioriteras med anledning av uppgifterna i guiden beslutas
på nämndens sammanträde i januari 2009.
Beskrivning av ärende
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla Öppna
jämförelser inom vården och omsorgen. Äldreguiden är ett led i
detta arbete.
Äldreguiden ska ses som ett hjälpmedel för äldre och närstående
som vill ha information om ett visst äldreboende, korttidsboende
eller en kommun.
Guiden är även till för förvaltningsledning och personal och kan
användas i arbetet med att förbättra kvalitén inom vården och
omsorgen av de äldre.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-11-11
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Dnr 2008/526 731

§ 120
§ 109 au 2008-10-28
Stobygatan 14
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att lägenheten på Stobygatan 14,
Hässleholm, idag tillhörande omsorgsnämndens
psykiatriverksamhet, erbjuds till ungdomar med
funktionsnedsättningar under förutsättning att det sker i samband
med socialförvaltningen samt att inriktningen mot ungdomar
bedrivs som projekt under tiden 2008-11-15 – 2009-12-31.
Beskrivning av ärendet
En brukare finns idag på ett boende hos en extern utförare till en
kostnad på 3 975 kr/dygn. Kostnaden delas mellan
omsorgsnämnden och socialnämnden. Bedömningen är att det är
möjligt att erbjuda boende på Stobygatan till denna brukare samt
att tillsammans med socialförvaltningen ge ytterliggare en person
möjlighet att bo på Stobygatan. En beräkning av kostnaderna visar
att det är möjligt att till samma kostnad som den köpta platsen ge
insats till två ungdomar.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2008-11-11
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Dnr 2008/528 735

§ 121
Effektiviseringsförslag, stängning av Qvarngården
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att stänga Qvarngården under perioden
2008-12-23 – 12-29
Skäl till beslut
Qvarngården har idag 16 platser och 15 av dessa används för
växelvård och korttidsboende. Sedan något år har det under
julhelgen varit lågt nyttjande av platserna för växelvård. Oftast vill
den enskilde fira jul i sin egen bostad.
Idag är det 36 brukare som har regelbunden växelvård på
Qvarngården, för sex personer infaller den återkommande
perioden över julhelgen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2008-11-11
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Dnr 2008/471 731
Dnr 2008/529 739

§ 122
Ej verkställda beslut per 2008-09-30

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna den sammanställning av
inom 90 dagar ej verkställda beslut per 2008-09-30 samt att
översända rapporten till Länsstyrelsen.
Skäl till beslut
Beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen som ej verkställts inom
90 dagar ska anmälas till Länsstyrelsen för ställningstagande till
eventuellt vite. Från och med 2008-07-01 gäller det även beslut
om insatser enligt Lagen om stöd och service (LSS).
Beskrivning av ärendet
När en insats eller bistånd beviljats ska den vara verkställd inom
90 dagar. Om så inte skett ska det anmälas till Länsstyrelsen med
motivering till varför insatsen ej verkställts. Godtar inte
Länsstyrelsen motiveringen kan vite utdömas.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-11-11

Sid
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§ 123
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2008-10-01 – 2008-10-31
i. Hemtjänst, bifall och avslag
102+3 beslut
ii. Bostad m särskild service, bifall och avslag
1+0 beslut
iii. Särskilt boende, bifall och avslag
20+6 beslut
iv. Boendestöd, bifall och avslag
3+0 beslut
v. Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag
3+0 beslut
vi. Korttid, bifall och avslag
9+6 beslut
vii. Avlösning, bifall och avslag
5+0 beslut
viii. Kontaktperson, bifall och avslag
1+0 beslut
ix. Trygghetslarm, bifall och avslag
99+0 beslut
x. Matdistribution, bifall och avslag
53+0 beslut
b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 08-10-01—10-31 198+1 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2008-10-01—10-31
147+2 beslut
d. Riksfärdtjänst 2008-10-01—10-31
dnr 92/08-106/08
e. Anställningar område 3, 2008-10-14
f. Revidering av beslutsattesträtt fakturor, Omsorgsförvaltningen, 2008-10-16
g. Avskrivning av utestående fodringar, 2008-09-26, 2008-10-07, 2008-10-10
h. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2008-10-14, sekretess

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-11-11

Sid
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§ 124
Föreligger för kännedom följande handlingar
1. Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 2008-10-14,
2008-10-21
och 2008-10-28
2. Kösituationen till särskilt boende 2008-10-30

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag
att undersöka vad som gäller enligt hyreslagen avseende
uppsägningstid vid särskilt boende och återkomma med
information till nämnden vid mötet i januari 2009 samt i övrigt
lägga ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Sid
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§ 125
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Det delades ut gratifikation den 23 oktober till dem som varit
anställda i kommunen i 24 år. Från omsorgsförvaltningen gällde
det 33 personer.
Sjukfrånvaron inom förvaltningen har minskat från 6,8 % under
2006 till 6,01 % i september 2008. Även långtidssjukskrivningen
har minskat.
Vårdtyngdsmätningar har gjorts i kommunens särskilda boenden.
Det är fortfarande många som har ett mindre vårdbehov än det
som erbjuds på särskilt boende men det är även fler som ligger i
högsta vårdnivån.
Länsstyrelsen och Socialstyrelsen ska den 26 november
gemensamt genomföra en tillsyn av LSS-verksamheten i
Hässleholms kommun. Tillsynsbesöket omfattar samtal/intervjuer
med MAS, verksamhetschef, två enhetschefer samt besök på två
gruppbostäder för intervju/samtal med personal.
Omsorgschefen ingår nu i Kommunala Pensionärsrådet (KPR),
syftet är att ge en bättre kontinuitet i informationen från
förvaltningen och även ge KPR bättre möjlighet att framföra sina
synpunkter.
Dietist Carol Renteria informerar om det projektarbete som pågår
med att genomföra kostutbildning för vård- och kökspersonal,
utveckla och fastställa nutritionsrutiner och utveckla en lokal
nutritionshandbok. Carol Renteria är även rådgivande i
brukarrelaterade nutritionsfrågor.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN
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Sid
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§ 126
Fråga om akutinsatser i hemtjänsten
Beslut
Omsorgsnämnden har ingen akut verksamhet utan det är
ambulans som får tillkallas.
Beskrivning av ärende
2:e vice ordföranden Rolf Delcomyn (s) frågar vilka möjligheter det
finns att få hjälp genom omsorgsförvaltningen om man är ensam
och blir akut sjuk på kvällen och inte har någon anhörig som kan
hjälpa till.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 127
Läkemedelshantering
Beslut
Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka om
ytterligare utbildning i läkemedelshantering behövs i
omsorgsnämndens verksamhet och återkomma till nämnden i
januari 2009.
Beskrivning av ärende
Anette Mårtensson (mp) informerar med hänvisning till de
kvalitetsbrister som finns i läkemedelshanteringen hos äldre om
att det finns en läkemedelsutbildning via Internet. Det är en
basutbildning för undersköterskor som även är lämplig för
hemtjänstpersonal och personliga assistenter m fl. Utbildningen
bygger på självstudier och kräver inga instruktioner för den som
har någon erfarenhet av att använda datorer. Utbildningen har sin
utgångspunkt LIF:s (de forskande läkemedelsföretagen) databas
FASS med information om läkemedel.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 128
Fråga angående hemtjänstens rutiner vid akuta händelser
Beslut
Omsorgsnämnden har ingen akut verksamhet utan det är det
företag som har jour verksamhet som ska kontaktas trots den
kostnad det innebär för den enskilde brukaren.
Beskrivning av ärende
Kerstin Andersson (c) frågar vilken beredskap som finns vid ickekontorstid för att kunna ge akuta insatser om det t ex blir
elavbrott hos en brukare som inte själv kan lösa problemet. Kan
man få stöd till exempel via hemtjänsten?
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

