SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-12-16

Plats och tid

1 (20)

Nya Sjögläntan, Boarpsvägen 17, Vinslöv, kl 13.00 – 16.30

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

Winnie Aronsson (fp)
Jan Bexéus (m)
Lars-Göran Svensson (s)
Lina Bengtsson (m)
Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Margareta Lindquist (kd)
Per Gunnar Andersson (fv)
Roland Eriksson (s)
Anette Mårtensson (mp)

Övriga deltagande

Laila Jeppsson, omsorgschef
Elisabet Mineur, verksamhetschef
§§ 129-130, 134, 137
Kajsa Thorsell, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Eva Klang, utredningssekreterare
§§ 129-130, 134, 137
Linda Asplund, projektansvarig
Liselott Eriksson, kommunal
Jan Nilsson, utredningssekreterare
Iréne Persson, sekreterare

Utses att justera

Anna Gustavsson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Anna Gustavsson

Justering

Paragrafer 129 – 145

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-12-16

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2008-12-16

Anslagsdatum
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2009-01-05

Justering

2 (20)

Anslagets nedtagande 2009-01-27

Omsorgsförvaltningen

________________________________________
Jan Nilsson

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-12-16

Sid

3 (20)

§ 129
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärende
• Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2008-10-28 sekretess
• Kontaktpolitikers medverkan vid uppvaktning
•
Borttagna ärenden
• Yttrande över motion angående ersättning och kost inom daglig
verksamhet enligt LSS
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-12-16

Sid

4 (20)

Dnr 2008/554 012

§ 130
§ 113 au 2008-12-02
Bostad med särskild service till barn och ungdomar enligt LSS § 9:8
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att det inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde ska finnas ett boende för ungdomar med
funktionsnedsättningar enligt LSS § 9:8, bostad med särskild service till
barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet samt att
fastigheten Finja gruppbostad, Öraholma 18:3, 9103 Finja ska användas
för detta ändamål.
Beskrivning
Behovet av boendeplatser för ungdomar med rätt till insats enligt LSS
(lagen om stöd och service) § 9:8 ökar. Beslut om insats enligt LSS § 9:8
verkställs nu genom familjehem och hos externa utförare. Det finns behov
av ett boende i Hässleholms kommun där dessa ungdomar kan få stöd och
service. Ungdomarna har en funktionsnedsättning som gör att de har ett
utåtagerande beteende vilket gör det svårt att rekrytera familjehem.
I verksamheten finns en kunskap och kompetens för att möta behoven.
Verkställighet av två beslut enligt LSS § 9:8 sker idag på Norregatan 26
eftersom familjehem inte varit ett lämpligt alternativ. Länsstyrelsen riktade
vid ett tillsynsbesök på Norregatan våren 2008 kritik mot att det utförs
flera olika insatser i samma lokaler.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-12-16

Sid
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Dnr 2008/555 012

§ 131
§ 114 au 2008-12-02
Kvalitetsindikatorer enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12)
om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och
sjukvården.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta gällande kvalitetsindikatorer enligt
SOSFS 2005:12, Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för
kvalitet och patientsäkerhet i Hälso- och sjukvården.
Beskrivning av ärendet
I socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och
patientsäkerhet i Hälso- och sjukvården 2005:12 framgår det att kvaliteten
i verksamheten inom hälso- och sjukvården respektive tandvården
systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Ledningen av
hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög
patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar
kostnadseffektivitet.
Kvalitetsarbetet ska syfta till att förebygga skador, utgå ifrån syftet med
verksamheten och dess prioriterade vårdbehov, vara anpassat till
verksamhetens inriktning, storlek och omfattning, utgå från mätbara mål,
dokumenteras och kontinuerligt följas upp och vara väl förankrat bland alla
medarbetare i organisationen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-12-16

Sid
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Dnr 2008/556 012

§ 132
§ 115 au 2008-12-02
Mätning av vårdbehov inom särskilda boenden i Hässleholms kommun
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten samt översända den för
kännedom till kommunens revisorer.
Beskrivning av ärendet
Resultatet av en mätning i oktober 2008 visar jämfört med motsvarande
mätning under november 2004 att vårdbehovet inte förändrats nämnvärt
de tre senaste åren. En skillnad är att bedömningen av huruvida en plats
ska erhållas trots att den enskilde skulle kunna klara sig hemma med
ytterligare insatser har ökat.
Bakgrund
Inom omsorgsverksamheten har under ett flertal år mätning av
omvårdnadsbehovet för vårdtagare inom de särskilda boendena utförts av
omvårdnads- och omsorgspersona. Mätningarna har utgjort ett
bedömningsunderlag för den individuella vårdplaneringen på respektive
boende. Bedömningsinstrumentet är utvecklat i samband med Lunds
Universitet och är en del i det forskningsarbete som omsorgsnämnden
ställt sig bakom i ett tidigare beslut. Vårdbehovet synliggörs på ett
objektivt sätt vilket är en viktig kvalitetsfaktor för att instrumentet ska
vara tillförlitligt. Andra kvalitetsfaktorer som är viktiga för att instrumentet
ska kunna användas som ett beslutsunderlag är reliabilitet, validitet,
enkelhet och nytta.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunens revisorer

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-12-16

Sid
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Dnr 2008/557 012

§ 133
§ 116 au 2008-12-02
Kvalitetspris inom omsorgsnämndens verksamheter
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att införa ett kvalitetspris från och med 2009
enligt framtaget förslag.
Beskrivning av ärende
Att värna om en bra kvalitet för brukaren är av största vikt. Förvaltningen
har behov av ett kontinuerligt lärande och det bygger på att lära av andra
samt att se verksamheten ur nya synvinklar. Förvaltningens framtida
tankar grundar sig på nämndens vision: Rätt insats i rätt tid till rätt
person, detta ska ske med kvalitetsperspektiv.
Ett kvalitetspris kan ha många syften, ett av dem är att lyfta fram allt det
bra som utvecklas och genomförs i organisationen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-12-16

Sid
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Dnr 2008/587 002

§ 134
§ 120 au 2008-12-02
Nya delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta föreliggande förslag med ändringar till
delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden i Hässleholms kommun att
gälla från och med 2009-01-01.
Skäl för beslut
Behov finns av att se över gällande delegationsbestämmelser dels med
tanke på att nuvarande bestämmelser fastställdes år 2005, med senare
kompletteringar, och dels med tanke på ny förvaltningsorganisation.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunledningskontoret
Ekonomikontoret
Personalkontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2008-12-16

9 (20)
Dnr 2008/559 012

§ 135
§ 118 au 2008-12-02
Förenklad biståndsprövning för trygghetslarm
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta ny rutin för förenklat bistånd för
trygghetslarm
Skäl för beslut
Det ska vara enkelt att ta del av samhällets tjänster. Med förenklad
biståndshandläggning bedömer den enskilde själv sitt hjälpbehov och gör
en överenskommelse med kommunens biståndshandläggare. Det ger
möjlighet till kortare utrednings- och handläggningstid och den enskilde
ska känna att han/hon har möjlighet till ökat självbestämmande, integritet
och respekt.
Bakgrund
Genom att använda förenklad biståndshandläggning kortar man ner
handläggnings- och utredningstiden då brukaren själv får bedöma sitt
behov av trygghetslarm. Den enskilde ökar sitt självbestämmande, sin
integritet och sin respekt.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-12-16

Sid
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Dnr 2008/558 012

§ 136
§ 117 au 2008-12-02
Rutiner för trygghetslarm
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta nya rutiner för trygghetslarm, broschyr
till medborgaren samt att den enskilde själv får bekosta box för IPtelefoni/bredbandstelefoni.
Skäl till beslut
För att kunna säkerställa att varje brukare som har trygghetslarm får en
fungerande lösning krävs nya rutiner för förvaltningens hantering av
trygghetslarm. Vidare är det av största vikt att den enskilde får relevant
och lättillgänglig information om vad det innebär att ha trygghetslarm.
Beskrivning av ärende
Trygghetslarmens funktion och säkerhet inom äldre- och
handikappomsorgen kan påverkas av ny teleteknik. Det finns risk att
larmen påverkas av vilken teleoperatör den boende har eller om han/hon
saknar fast telefoni. Larmet kan även påverkas av andra larm och
nybyggda hus saknar ibland den typ av kabel som behövs för att larmet
ska fungera. För de som har så kallad IP-telefoni/ bredbandstelefoni krävs
att man inköper en så kallad GSM box för att säkerställa att trygghetslarm
kan användas.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-12-16

Sid

11 (20)

Dnr 2008/160 049

§ 137
§ 119 au 2008-12-02
Normer och riktlinjer för ekonomisk förvaltning – boende LSS
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta reviderade ”Normer och riktlinjer för
ekonomisk förvaltning – boende LSS”, bilaga 1, daterad 2008-11-24.
Beslutet avseende ändringen för telefonkostnad gäller från och med 200801-01, övriga ändringar gäller från och med 2009-01-01. Gällande beslut
§ 26/08 om normer och riktlinjer för ekonomisk förvaltning upphävs.
Skäl till beslut
När en brukare inte klarar att på egen hand sköta sin ekonomi utses oftast
en god man eller förvaltare. Personal anställd inom omsorgsförvaltningen
ska vara brukaren behjälplig om behovet inte kan tillgodoses på annat
sätt.
Normer och riktlinjer för ekonomisk förvaltning – boende LSS beskriver hur
hanteringen av brukarens medel ska skötas inom omsorgsnämndens
ansvarsområde, syftet är att säkerställa rutiner för hanteringen av
brukarens medel.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-12-16

Sid
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Dnr 2008/603 047

§ 138
Delrapport år 2, stöd till frivilligverksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta delrapport år 2 avseende stöd
till frivilligverksamheten som sin egen och skicka den till
Länsstyrelsen
Skäl till beslut
I reglementet för stimulansmedel framgår att en delrapport ska
redovisas
Beskrivning av ärendet
Under 2006 utfärdades statliga medel för att förstärka stödet till
anhöriga samt till frivilligverksamheten. Omsorgsnämnden ansökte
och beviljades medel om 410 tkr per år för stöd till
frivilligverksamheten.
I april 2007 anställdes en resurspersonför att utveckla
frivilligverksamheten som ett komplement till befintligt
anhörigstöd. Frivilligverksamheten verkar för att skingra ensamhet
och isolering samt bidrar rill att sociala kontakter bibehålls eller
skapas. Projektet har lett till att frivilligverksamhetens roll
förtydligats och nu börjar bli en mer naturlig samarbetspartner
inom vård och omsorg.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-12-16

Sid
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§ 139
§ 121 au 2008-12-02
Sammanträdesdagar 2009
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagna sammanträdesdagar för
omsorgsnämnden under 2009 samt att nämndens sammanträde ska börja
kl 13.30.

Yrkanden
Niklas Grundström (fv) yrkar bifall till förslaget att nämndens
sammanträde ska börja k 13.30
Rolf Delcomyn (s) yrkar avslag till förslaget och vill att arbetsutskottets
beslut ska bifallas.
Bruun anser att Grundströms yrkande bifallits.
Proposition
Rolf Delcomyn begär votering.
Omsorgsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja-röst för bifall till Grundströms yrkande
Nej-röst för bifall till Delcomyns yrkande
Med 8 ja-röster för Grundströms yrkande mot 5 nej-röster för Delcomyns
yrkande beslutar omsorgsnämnden i enlighet med Grundströms yrkande
Rolf Delcomyn (s), Ulrika Johannesson (s), Roland Eriksson (s), Christine
Friberg (s) och Anita Peterson (v) reserverar sig mot beslutet och lämnar
protokollsanteckning.

Skäl till beslut
Nya sammanträdesdagar måste fastställas varje år.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-12-16
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Omsorgsnämnden
Voteringslista
Datum:

2008-12-16 § 139

Namn
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Parti
Ja

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

Bruun
Tornerefelt
Delcomyn
Blomberg
Warnholtz
Andersson
Persson
Gustavsson
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

2008-12-16

Sid
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§ 140
§ 119 on 2008-11-11
Äldre guiden-information
Beslut
Omsorgsnämnden återremitterade ärendet till nämndens sammanträde i
januari 2009.
Beslut 2008-11-11
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
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-12-16

Sid

16 (20)

§ 141
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2008-11-01 – 2008-11-30
i. Hemtjänst, bifall och avslag
83+2 beslut
ii. ledsagning, bifall och avslag
1+0 beslut
iii. Särskilt boende, bifall och avslag
17+3 beslut
iv. Boendestöd, bifall och avslag
1+0 beslut
v. Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag
2+0 beslut
vi. Korttid, bifall och avslag
31+4 beslut
vii. Avlösning, bifall och avslag
2+0 beslut
viii. Kontaktperson, bifall och avslag
4+0 beslut
ix. Trygghetslarm, bifall och avslag
79+0 beslut
x. Matdistribution, bifall och avslag
42+0 beslut
b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 08-11-01—11-30 31+3 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2008-11-01—11-30
96+1 beslut
d. Riksfärdtjänst 2008-11-01—11-30
dnr 107/08-125/08
e. Anställningar område 3, 2008-12-05
h. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2008-10-28, 2008-12-02, (ej
justerat) sekretess

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-12-16
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§ 142
Föreligger för kännedom följande handlingar
1. Kommunstyrelsen 2008-10-19 protokollsutdrag § 202,
sammanträdesdagar 2009 för kommunfullmäktige m fl
2. Sveriges kommuner och landsting, beslut nr 13 2008-10-17,
överenskommelse mellan regeringen och SKL om pilotstudie för
förändringsarbete..
3. Arbetsutskottets protokoll 2008-12-02
4. Kösituationen till särskilt boende 2008-12-08
5. Omsorgsnämndens protokoll 2008-11-11 § 126

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att § 126/08 ska omformuleras. Det
ska framgå att ärendet gäller en brukare som har personlig
assistent, men som inte har någon som möter hemma när han
sent på kvällen blir utskriven från sjukhus.
I övrigt läggs ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-12-16

Sid
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§ 143
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Omsorgschef Laila Jeppsson informerar om den NKI (NöjdKundIndex)
undersökning som genomförts av SCB för hemtjänst och särskilt boende.
Information om hur långt genomförande av ny organisation och tillsättning
av tjänster kommit.
Beslut eller synpunkter från KPR (Kommunala Pensionärsrådet) kommer
att framföras till nämnden efter KPR:s möte.
Någon budgetuppföljning är inte gjord per den 30 november men
underskottet minskar ytterligare något.
Arbetet med internbudgeten för 2009 pågår men det är en del nytt som
ska försöka tas med i ramen som frivilligverksamheten, Fixar-Miran, tjänst
till IT-verksamheten med mera. Inget som ska genomföras får ligga
utanför budgetramen så att lägga in nya saker innebär att något annat
måste tas bort.
Omsorgschef, Laila Jeppsson tackar omsorgsnämnden för 2008 och önskar
en God Jul och Gott Nytt År
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-12-16

Sid
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§ 144
Kontaktpolitikers medverkan vid uppvaktning
Beslut
Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en rutin för
kontaktpolitikers medverkan vid uppvaktning då brukare på till exempel
särskilt boende fyller 90 år, 100 år och dylikt.
Bakgrund
Ledamoten Göran Blomberg (m) informerar om att han när han blivit
uppringd av en enhetschef angående en brukare som skulle fylla 90 år inte
kände till de rutiner som gäller.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 145
Avslutning
Ordföranden John Bruun (fp) tackar för det samarbete som varit och
önskar ledamöter, ersättare och tjänstemän God Jul och Gott Nytt År.
2:e vice ordföranden Rolf Delcomyn (s) tackar ordföranden för det gångna
året och önskar God Jul och Gott Nytt År.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

