SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2007-04-10
Plats och tid

1 (20)

Högalid, Storstugan, kl 13.00 – 17.00

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)
Sorin Raduta (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Lars-Göran Svensson (s)
Christine Friberg (s)
Anette Mårtensson (mp)
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

Jan Bexéus (m)
Lars-Göran Svensson (s)
Lina Bengtsson (m)
Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Per-Gunnar Andersson (fv)
Christine Friberg (s)
Camilla Björck (s)
Anette Mårtensson (mp)

§§ 38-47, 49-53

§§ 38-47, 49-53
§§ 38-48
§ 48
§ 48
§§ 49-53

§§ 38-47, 49-53

§§ 38-47, 49-53
§§ 38-48

Leif Nilsson, omsorgschef
Monica Rydlund, controller
Eva Hermansson, verksamhetschef
MariAnne Norén, verksamhetschef
Leif Ydrefelt, avdelningschef
Lena Ekstrand, kostchef
Jan Nilsson, sekreterare

§§ 38-47

Utses att justera

Göran Blomberg

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Göran Blomberg

Justering

Paragrafer 38 – 53

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-04-10

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2007-04-10

Anslagsdatum

Sid

2 (20)

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-04-10

Sid

3 (20)

§ 38
Ändrad dagordning
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärenden:
• Miltonprojektet
• Äldrevårdsteamet
Utgående ärenden:
• Avvikelsehantering
Omsorgsnämnden beslutar
att bifalla ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-04-10

Sid

4 (20)

§ 39
Information om kostenheten
Kostchef Lena Ekstrand informerar om den verksamhet som bedrivs inom
omsorgsförvaltningens kostenhet.
Kostenheten ansvarar för att utveckla kost- och nutritionsomhändertagande inom vård- och omsorg om äldre samt för att utveckla
kvalitetssystem inom området. Verksamheten påverkas av lagstiftning,
tillämpningsföreskrifter, kommunala riktlinjer och ekonomi för att uppnå
målet ’nöjd kund’.
Kompetensen inom kostenheten förbättras från och med 2007-05-02 då en
ny tjänst som dietist tillträds.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-04-10

Sid

5 (20)

§ 40
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2007-02-01 – 03-31
1. Hemtjänst, bifall och avslag
179+5 beslut
2. Särskilt boende, bifall och avslag
41+8 beslut
3. Boendestöd, bifall och avslag
3+0 beslut
4. Bostad med särskild service, bifall och avslag 2+0 beslut
5. Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag4+0
beslut
6. Dagverksamhet för fys fh, bifall och avslag
1+0 beslut
7. Korttid, bifall och avslag
59+0 beslut
8. Avlösning, bifall och avslag
7+0 beslut
9. Kontaktperson, bifall och avslag
9+0
beslut
10. Trygghetslarm, bifall och avslag
153+0 beslut
11. Matdistribution, bifall och avslag
102+0 beslut
b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 2007-02-01--03-31 58+0 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2007-01-01--01-31
146+1 beslut
d. Riksfärdtjänst 2007-02-01—03-31
dnr 1628/07
e. Anställningsbeslut Område 2 och 4, 2007-03-29
f. Revidering av beslutsattesträtt, 2007-03-09 och 2007-03-22
g. Beslut om avskrivning av fordringar, 2007-02-23, 2007-02-26 och
2007-03-29
h. Avskrivning av småbelopp inom hemtjänsten, 2007-02-08
i. Omsorgsnämndens arbetsutskott 2007-03-27 §§ 2-4, sekretess
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-04-10

Sid
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§ 41
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2007-02-28 § 24 ang Antagande
av IT-säkerhetspolicy och IT-säkerhetsinstruktion - Förvaltning.
b. Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2007-02-28, § 25 ang Motion –
Vaktmästarhjälp till äldre
c. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokollsutdrag 2007-02-07 § 42
ang Lokalbehovsplanering.
d. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2007-03-27
e. Kommunala handikapprådet, protokoll 2007-03-06
f. Länsrätten i Skåne Län, dom 2007-03-13 ang överflyttning av ärende
(avidentifierat)
g. Kösituationen på särskilt boende 2007-04-05.
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-04-10

Sid
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§ 42
§ 16 ON au
Resursfördelning
Controller Monica Rydlund redovisar det resursfördelningssystem som ska
införas 2007.
Syftet och målet är att kunna koppla resursen till en brukare och ge
underlag för arbetsledarnas planering av resurserna samt att flexibelt
använda de tillgängliga resurserna för effektiv kostnadsfördelning.
Information ges om fördelningsnycklar, timersättning inom hemtjänsten,
vårddygnskostnaden inom särskilt boende och nivåer inom
handikappomsorgen enligt LSS.
Arbetsutskottet tackar för informationen
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Sid

8 (20)

§ 43
Ansökan om stimulansbidrag
Verksamhetschef Eva Hermansson redovisar förslag daterat 2007-04-10 till
ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre
personer för år 2007 och 2008.
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 1 354 000 tkr för
att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården
och omsorgen om äldre personer, för Hässleholms kommuns del är det
6 247 tkr.
Regeringen har prioriterat insatserna läkartillgång i ordinärt och särskilt
boende, läkemedelsgenomgångar, förebyggande arbete, demensvård,
rehabilitering, kost och nutrition samt det sociala innehållet.
Ansökan för både 2007 och 2008 ska vara Socialstyrelsen tillhanda 15
april.
Omsorgsnämnden beslutar
att

hos Socialstyrelsen ansöka om stimulansmedel på totalt 6,247 mkr
för 2007 och 2008 enligt redovisat förslag med tillägget att
underhållning ska ingå i det sociala innehållet.
_____
Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Protokollsutdrag och handlingar till
Socialstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-04-10

Sid
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§ 44
Stimulansmedel
Verksamhetschef Eva Hermansson informerar om hur stimulansmedel
sökts och använts under 2006.
Kompetensstegen syftar till ett utökat kvalitetsarbete genom
kompetensutveckling av personal inom vård och omsorg som arbetar nära
de äldre.
Målet är att främja långsiktigheten med utgångspunkt från brukarnas
behov och i överensstämmelse med kommunens mål och verksamhetsidé.
Beviljade stimulansmedel för kompetensstegen på 7,5 mkr gäller från 2005
till och med 2008. Slutredovisning ska vara klar senast 2009-06-30.
Under 2006 kom stimulansmedel för de mest sjuka äldre, regeringens
avsikt är att bl a utveckla rehabilitering, nutritionsarbete och
läkemedelsgenomgångar.
Kommunen har beviljats 2 768 tkr, slutredovisning senast 2008-06-30.
Under 2006 har det också funnits stimulansmedel med syftet att förstärka
stödet till anhöriga som hjälper och vårdar anhöriga.
Kommunen beviljades 510 tkr under 12 månader för att utveckla tidningen
Anhöringen och stödja utvecklingen av frivilligverksamheten. Rapport var
6 månad och efter projektets upphörande en slutrapport och utvärdering.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

§ 45
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-04-10

Sid

10 (20)

§ 17 ON au
IT-samverkan inom vård och omsorg
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar förslag till IT-samverkan inom vård och
omsorg mellan kommuner och landsting/regioner, daterat 2007-03-05.
Bilaga.
Regeringen har antagit en nationell IT-strategi för vård och omsorg.
Svenska Kommunförbundets och Landstingets styrelser har
rekommenderat kommuner och landsting att anta och tillämpa strategin i
sina vårdverksamheter.
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden föreslå
kommunstyrelsen
att

Hässleholms kommun ställer sig bakom den nationella IT-strategin
och tillämpar den i sina vårdverksamheter under förutsättning att
staten kompenserar de ekonomiska effekterna om man beslutar om
åtgärder som innebär ökade åtaganden eller höjd ambitionsnivå inom
de lagreglerade och obligatoriska verksamheterna.

Omsorgsnämnden beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen

att

Hässleholms kommun ställer sig bakom den nationella IT-strategin
och tillämpar den i sina vårdverksamheter under förutsättning att
staten kompenserar de ekonomiska effekterna om man beslutar om
åtgärder som innebär ökade åtaganden eller höjd ambitionsnivå inom
de lagreglerade och obligatoriska verksamheterna.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen

§ 46
§ 18 ON au
Beslut om plats på särskilt boende
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-04-10

Sid

11 (20)

Omsorgschef Leif Nilsson redovisar förslag daterat 2007-03-06 till regler
för inflyttning på platser på särskilt boende. Bilaga.
En ansökan till specifikt särskilt boende beviljas enbart avseende behovet
av plats medan begäran om specifik adress avslås. Detta eftersom hela
kommunen är placeringsområde. Den som vill bo någon annanstans sätts
upp på en kölista för att så småningom flytta till önskad ort.
Det är oklart hur redovisningen till Länsstyrelsen avseende ej verkställda
beslut ska ske för dem som beviljats plats men ej den plats som önskas.
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta
att

behovet av plats i särskilt boende är tillgodosett med erbjuden plats
inom kommunen

att

den som har önskemål om specifikt boende också i fortsättningen
erbjuds att sättas upp på kölista för att byta boende när så är möjligt

att

prioriteringsordningen till särskilt boende är
1 Personer som kommer från sjukhus
2 Personer på korttidsplatser
3 Personer från ordinärt boende
4 Personer från kölistan

Omsorgsnämnden beslutar
att

behovet av plats i särskilt boende är tillgodosett med erbjuden plats
inom kommunen

att

den som har önskemål om specifikt boende också i fortsättningen
erbjuds att sättas upp på kölista för att byta boende när så är möjligt

att

prioriteringsordningen till särskilt boende är
1 Personer som kommer från sjukhus
2 Personer på korttidsplatser
3 Personer från ordinärt boende
4 Personer från kölistan
_______

§ 47
§ 19 ON au
Utvärdering av projekt om palliativ vård på Kaptensgården

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-04-10

Sid

12 (20)

Omsorgschef Leif Nilsson redovisar det projekt avseende palliativ vård
(vård i livets slut) som bedrivs på Kaptensgården enligt beslut i
omsorgsnämnden, redovisningen är daterad 2007-03-06. Bilaga.
Under 2006 har det på Kaptensgården bedrivits ett projekt med utökad
bemanning på en avdelning för verksamhet i form av palliativa platser.
Någon samordning med Region Skåne är inte möjlig för den palliativa
verksamheten.
Enhetschefen på Kaptensgården anser att vårdformen är angelägen
eftersom det är de svårast sjuka och mest utsatta som vårdas där. De
behöver en kvalificerad omvårdnad som de får av Kaptensgårdens
personal med stöd av läkare från KVH (Kvalificerad vård i hemmet).
Nöjdhetsmätningar har gjorts bland framför allt anhöriga som uttrycker sin
uppskattning.
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta
att

den utökade bemanningen med totalt 2,05 tjänst som undersköterska
för palliativ vård på Kaptensgården permanentas inom ram.

Omsorgsnämnden beslutar
att

den utökade bemanningen med totalt 2,05 tjänst som undersköterska
för palliativ vård på Kaptensgården permanentas inom ram.
_____

§ 48
Utvärdering av avtalet för vårdcentralerna i Sösdala och Hästveda.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2007-04-10

13 (20)

Omsorgschef Leif Nilsson redovisar utvärdering av samverkansavtal mellan
Hässleholms kommun, Omsorgsnämnden och Region Skåne, Nordöstra
Skånes Sjukvårdsdistrikt, daterad 2007-04-02. Bilaga.
I förslaget till budget för 2004 för distriktsnämnden för Nordöstra Skånes
sjukvårdsdistrikt fanns förslag till stängning av vårdcentralerna i Sösdala
och Hästveda. Det gavs i uppdrag åt Omsorgsförvaltningen i Hässleholms
kommun och Primärvården, Skåne Nordost att ta fram ett förslag till
samverkansavtal. Avtal upprättades och undertecknades 2005-08-31.
Den ökade tillgänglighet eller ökade kvalité mot patient i verksamheten ur
ett kommunalt perspektiv inom hälso- och sjukvården har inte kunnat
påvisas med anledning av avtalet om vårdcentralerna i Hästveda och
Sösdala.
Uppdraget för kommunen inom hälso- och sjukvården är klart definierat
och närsjukvården bygger på ett samspel mellan region och kommun ur ett
patientperspektiv vilket medför att avtalet inte gett avsedd effekt mot
patienten. En effekt av avtalet är att vårdcentralerna i Hästveda och
Sösdala finns kvar.
De gällande samverkansavtalen som finns inom olika områden för hälsooch sjukvården mellan fd Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt och nordöstra
Skånes kommuner fungerar väl och fortsatt närsjukvårdssamverkan bör
bygga på det konceptet.
Sorin Raduta (s) yrkar att avtalet avseende vårdcentralerna i Hästveda och
Sösdala förlängs utan ändringar i avtalstexten.
Ordförande John Bruun (fp) yrkar att ärendet återremitteras för att
inhämta kommunstyrelsens ställningstagande.
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.
Omröstning begärs. Omsorgsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Bruuns yrkande.
Nej-röst för bifall till Radutas yrkande.
Rolf Delcomyn (s) och Jenny Önnevik (s) lämnar sammanträdet under
omröstningen på grund av jäv.
Med 8 ja-röster för Bruuns yrkande och 5 nej-röster för Radutas yrkande
beslutar omsorgsnämnden i enlighet med Bruuns yrkande.

Voteringslista
Namn

Justering

Parti

Utdraget bestyrkes

Röstning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2007-04-10
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

John
Cecilia
Lars-Göran
Göran
Margaretha
Kerstin
Majliss
Anna
Niklas
Christine
Sorin
Ulrika
Anita

Bruun
Tornerefelt
Svensson
Blomberg
Warnholtz
Andersson
Persson
Gustavsson
Grundström
Friberg
Raduta
Johannesson
Peterson

Summa

14 (20)

Ja

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

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X

8

X
X
X
X
5

Omsorgsnämnden beslutar
att återremittera ärendet för att inhämta kommunstyrelsens
ställningstagande
Lars-Göran Svensson (s), Christine Friberg (s), Sorin Raduta (s), Ulrika
Johannesson (s) och Anita Peterson (v) reserverar sig mot beslutet.
______

§ 49
§ 15 ON au
Egenavgifter för lägervistelse enligt LSS § 9:6

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-04-10

Sid

15 (20)

Verksamhetschef Elisabet Mineur redovisar förslag till fastställande av
egenavgifter för lägervistelser som korttidsvistelse enl. Lagen om stöd och
service (LSS) § 9:6, daterat 2007-03-26. Bilaga.
Allt fler föräldrar ansöker om korttidsvistelse enligt LSS § 9:6 i form av
lägervistelse för sina funktionshindrade barn. Korttidsvistelse är en
rättighet enligt LSS. Personer som omfattas av LSS ska inte drabbas av
extrakostnader på grund av sitt handikapp.
De barn som åker på läger bör ha en kostnad som motsvarar kostnaden
för ett motsvarande läger för ett icke handikappat barn. Extrakostnader
ska kommunen stå för. Det går alltså inte att fastställa en bestämd
egenavgift utan det måste bedömas individuellt från fall till fall av
handläggaren.
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta
att

handläggarens utredning ska fastställa vad som är utökad kostnad
för lägervistelsen på grund av funktionshindret och att den kostnad
som inte är merkostnad är egenkostnaden för lägret

att

dessa läger ska avse korttidsvistelse av karaktären rekreation för
barnet då avlösningsfunktionen kan tillgodoses i egen verksamhet
samt

att

rehabiliterande läger/kurser inte omfattas av detta beslut.

Flera ledamöter i nämnden är oroliga att bristen på riktlinjer kan medföra
godtycklighet i besluten.
Jenny Önnevik (s) yrkar att beslutet även ska omfatta ett uppdrag åt
omsorgsförvaltningen att ta fram tydliga riktlinjer för hur kostnaderna
för lägervistelse ska beräknas samt hur rekreation bedöms i förhållande
till rehabilitering.
Ordförande John Bruun (fp) yrkar att det i utredningen ska framgå att det
har informeras om andra möjligheter att finansiera lägervistelsen.
2:e vice ordföranden Rolf Delcomyn (s) yrkar att den tredje att-satsen
utgår.

Ordföranden ställer proposition på första och andra att-satsen och de två
tilläggsyrkandena och finner att omsorgsnämnden beslutar i enlighet med
förslagen och tilläggsyrkandena.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN
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Sid
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Ordföranden ställer proposition på tredje att-satsen och finner att
nämnden beslutar i enlighet med beslutsförslaget i skrivelse.
Omsorgsnämnden beslutar
att

handläggarens utredning ska fastställa vad som är utökad kostnad
för lägervistelsen på grund av funktionshindret och att den kostnad
som inte är merkostnad är egenkostnaden för lägret

att

dessa läger ska avse korttidsvistelse av karaktären rekreation för
barnet då avlösningsfunktionen kan tillgodoses i egen verksamhet
samt

att

rehabiliterande läger/kurser inte omfattas av detta beslut.

att

uppdra åt omsorgsförvaltningen att ta fram tydliga riktlinjer för hur
kostnaderna för lägervistelse ska beräknas samt hur rekreation
bedöms i förhållande till rehabilitering.

att

det i utredningen ska framgå att det har informerats om andra
möjligheter att finansiera lägervistelsen.
_____

§ 50
§ 20 ON au
Granskning av omsorgsnämndens riktlinjer för LSS-insatser

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-04-10

Sid
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Omsorgschef Leif Nilsson redovisar förslag till svar daterat 2007-03-22 till
Länsstyrelsen avseende granskning av omsorgsnämndens riktlinjer för LSSinsatser. Bilaga.
Länsstyrelsen vill efter granskning av riktlinjerna för LSS-insatser i
Hässleholms kommun ha svar på vissa frågor avseende riktlinjerna vid
bedömning av personlig assistans enligt LSS § 9:2 vid bedömning av
ledsagarservice enligt LSS § 9:3.
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta
att

anta svaret som sitt eget och tillställa Länsstyrelsen skrivelsen som
svar på framförda synpunkter efter granskningen av riktlinjer för LSSinsatser i Hässleholms kommun.

Omsorgsnämnden beslutar
att

anta svaret som sitt eget och tillställa Länsstyrelsen skrivelsen som
svar på framförda synpunkter efter granskningen av riktlinjer för LSSinsatser i Hässleholms kommun.
_____

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Protokollsutdrag och handlingar till
Länsstyrelsen i Skåne

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-04-10

Sid
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§ 51
§ 33
ON 2007-02-27
§ 19
ON 2007-01-16
Kontaktpolitiker
Nämndssekreterare Jan Nilsson informerar om olika fördelningsmodeller för
uppdraget som kontaktpolitiker.
Omsorgsnämnden beslöt § 26/99 att kontaktpolitiker ska finnas för
institutioner inom äldre- och handikappomsorgen i första hand för de
boende och deras anhöriga. Kontaktpolitikerna ska ta tillvara de boendes
behov och önskemål samt medverka vid anhörigträffar och uppvaktningar.
Ett arvode utgår för uppdraget.
Omsorgsnämnden beslutar 2007-01-16
att bordlägga ärendet till nämndens sammanträde 2007-02-27
Omsorgsnämnden beslutar 2007-02-27
att uppdra åt förvaltningen att till omsorgsnämnden redovisa
beslutsförslag angående fördelning av nämndens politiker, exklusive
presidiet, som kontaktpolitiker för de olika enheterna samt
att kontaktpolitikerna ska byta enheter efter halva mandatperioden.
Nämndssekreterare Jan Nilsson redovisar ett förslag till fördelning av
kontaktpolitiker inom nämnden för 2007 och 2008, daterat 2007-04-09.
Bilaga.
Omsorgsnämnden beslutar
att fördela uppdragen som kontaktpolitiker för åren 2007 och 2008 enligt
bifogat förslag samt
att uppdra åt omsorgsförvaltningen att till nämndens sista sammanträde
2008 redovisa ett beslutsförslag angående fördelning av
kontaktpolitiker för åren 2009 och 2010.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 52
Miltonprojektet
Ordföranden John Bruun (fp) informerar om att det sk Milton-projektet
inom psykiatriverksamheten har en avstämning med föreläsningar mm i
Kristianstad 2007-05-21 kl 9.00 till 15.30.
Omsorgsnämnden beslutar
att

de av nämndens ledamöter som önskar delta har rätt till förlorad
arbetsförtjänst.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 53
Äldrevårdsteamet
Kerstin Andersson (c) undrar hur äldrevårdsteamet i Hässleholm fungerar.
Verksamhetschef Eva Hermansson informerar om att äldrevårdsteamet är
ett stöd för primärvården i första hand. Äldrevårdsteamet, som består av
läkare och sjuksköterska från KVH (kvalificerad vård i hemmet), ska stötta
primärvården när de inte hinner med.
Vid behov larmar kommunens sjuksköterska primärvården som tar kontakt
med äldrevårdsteamet. Teamet startade 2007-04-01 och innebär ingen
kostnad för Hässleholms kommun.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

