SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2011-08-30

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

1 (12)

Högalid, Storstugan Kl. 13.30 – 15.30
John Bruun (FP) ordf
Cecilia Tornerefelt (M) 1:e vice ordf
Rolf Delcomyn (S) 2:e vice ordf
Kerstin Andersson (C)
Anna Gustavsson (KD)
Sorin Raduta (S)
Lina Bengtsson (M)
Solbritt Lindborg (MP)

Tjänstgörande ersättare Anita Peterson (V)
Thomas Rasmusson (S)
Åsa Erlandsson (SD)
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

Paulina Bogdanski (M)
Emil Nilsson (C)
Margaretha Lindqvist (kd)
Anders Zachrisson (M)
Meta Jarl (S)
Sune Levin (FV)
Laila Jeppsson, omsorgschef
Lotta Nygren Bonnier, kvalitetskontroller
Kajsa Thorsell, MAS
Camilla Strid Lindvall, samordnare
Cecilia Sixten, enhetschef
§§
Agnes Meschan, handläggare
§§
Eva Karin Bergfors, handläggare
§§
Camilla Skatt Säfström, handläggare §§
Iréne Persson, nämndsekreterare

96-97
96-97
96-97
96-97

Utses att justera

Lina Bengtsson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Lina Bengtsson

Justering

Paragrafer 96 - 105

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-08-30
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2011-08-30

Datum då anslaget
sätts upp

2011–09-12

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2011–10-03

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

________________________________________
Iréne Persson

Datum då anslaget
togs ner
signatur

Justering

2011-------------

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-08-30

§ 96
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (FP) föreslår att dagordningen ändras
enligt följande:
Tillkommande ärende:
• Daglig verksamhet firar 50 år
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-08-30

Sid

4 (12)

§ 97
Ärendegranskning Hemvård
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl till beslut
Handläggare och enhetschef redovisar utvalda beslut och verkställighet
gällande hemvård Vittsjö
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-08-30

Sid
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Dnr 2011/305 739

§ 98
§ 58 AU 2011-08-16
Redovisning av ej verkställda beslut per den 30 juni
2011
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna att underlaget överlämnas till
Kommunfullmäktige samt till kommunrevisorerna. Underlaget gäller ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS per den 30 juni 2011.
Skäl till beslut
Antalet ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska återkommande rapporteras
till Socialstyrelsen samt till Kommunfullmäktige och kommunens revisorer
_____

Protokollsutdrag till
Socialstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-08-30

Sid
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Dnr 2010/196 047

§ 99
§ 59 AU 2011-08-16
Ansökan om stimulanspengar 2011 till kommuner och
landsting för en bättre vård och omsorg om äldre.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna 2011 års ansökan av stimulanspengar
för en bättre vård och omsorg om äldre i Hässleholms kommun.
Skäl till Beslut
Ansökningen avser utvecklingsområden förebyggande arbete samt kost och
nutrition. Målet med förebyggande arbete är att erbjuda samtliga äldre i
Hässleholms Kommun över 75 år ett förebyggande hembesök årligen. I det
förebyggande arbetet ingår även FixarMiran. Inom kost och nutrition används
stimulansmedel för att motverka näringsproblem hos personer med hög ålder.
Kostkunnig expertis i form av dietist används.
2011 är sista året som kommunerna och landstingen kan söka
stimulansbidragen för att stödja arbetet med att höja kvaliteten i vården och
omsorgen om äldre.
_____

.
Protokollsutdrag till
Socialstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-08-30

Sid
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Dnr 2011/328 731

§ 100
§ 60 AU 2011-08-16
Inflyttningsstopp Hagtornsgatan
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att införa inflyttningsstopp på gruppbostaden
Hagtornsgatan från och med 2011-09-01.
Beskrivning av ärende
Hagtornsgatan är en gruppbostad för personer som har rätt till insatsen bostad
med särskild service enlig LSS. Verksamheten bedrivs i två 1,5 plans villor
och har 3+3 platser. Gruppbostaden är nattetid bemannad med sovande jour.
Personalen sover i ett angränsande hus.
Gruppbostaden är belägen i centrala Hässleholm. Brukarna har egna rum men
delar hygienutrymme och kök. Byggnaderna är inte anpassade och boendet kan
t.ex. inte erbjudas till någon med fysisk funktionsnedsättning.
Lokalernas utformning innebär även att personalens arbetsmiljö inte är
tillfredställande.
I samband med att någon flyttar från Hagtornsgatan är det lämpligt att det inte
sker någon ny inflyttning vilket gynnar en successiv avveckling av
gruppbostaden på Hagtornsgatan.
De brukare som bor på Hagtornsgatan kan även komma att erbjudas annat
boende i lämplig boendeform såsom serviceboende eller annan gruppbostad.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2011-08-30
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§ 101
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
Redovisning av delegeringsbeslut (förteckning finns i pärm på sammanträdet)
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.

2011-06-01 – 07-31

Hemtjänst, bifall och avslag
Särskilt boende, bifall och avslag
Dagverksamhet för psyk fh, bifall och avslag
Dagverksamhet dementa, bifall och avslag
Korttid, bifall och avslag
Anhörigvårdare, bifall och avslag
Avlösning, bifall och avslag
kontaktperson, bifall och avslag
Trygghetslarm, bifall och avslag
Matdistribution, bifall och avslag
Boendestöd, bifall och avslag
Serviceinsatser, bifall och avslag
Bostad särskild service, bifall och avslag
Trygghetsuppringning, bifall och avslag
Ledsagning, bifall och avslagg

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall o avslag 11-06-01—07-31
c. Underlag för avskrivning av fordran, 2011-06-28
d. Anställningar omr ÄO 2011-07-28
e. Arbetsutskottet protokoll sekretess 2011-08-16
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

186+1
36+9
2+0
6+0
57+7
0+2
7+0
11+0
211+0
119+0
14+0
107+0
2+0
1+0
3+0

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

50+14 beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-08-30

Sid
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Dnr 2011/361 006

§ 102
Föreligger för kännedom följande handlingar
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
.
1. Kösituationen
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 61, 2011-06-13, grönlistad fisk
3. Arbetsutskottet protokoll 2011-08-16
4 Kommunala Handikapprådet Protokoll 2011-05-26
5. Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2011-05-31
6. Samverkansgruppen Protokoll 2011-05-30
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-08-30

Sid
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§ 103
Föreligger för kännedom följande handlingar
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
Beskrivning av ärende
Lotta Nygren Bonnier Kvalitetskontroller redovisar de inkomna Lex Sarah
ärendena.
Handlingarna finns tillgängliga i en pärm under sammanträdet.
1. Lex Sarah ärende
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-08-30

Sid
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§ 104
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl till beslut
Förvaltningschef Laila Jeppsson informerar om:
• Lönnbacken fastighet AB har köpt Sjögläntans fastighet i Vinslöv
• Ett projekt med el-scooter där Hemvården Norr och boendestödet
provar om el-scooter är ett alternativ att ta sig fram i centrum pågår året
ur. Utvärdering kommer att redovisas i januari.
• Distriktschef Berit Sandahl kommer att gå i pension. Nya
distriktschefer inom äldreomsorgen blir Lotta Nygren Bonnier som
distriktschef för ordinärt boende och Ann-Christin Bjerrehus som
distriktschef för särskilda boende.
• Bokslutet är klart den 12 september och prognosen ser lite sämre ut än
tidigare.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-08-30

Sid
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§ 105
Daglig verksamhet firar 50 år
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att arvode ska utgå vid närvarande av firandet av
daglig verksamhet med 2 timmar för ledamöter och ersättare.
Beskrivning av ärende
Daglig verksamhet i Hässleholms kommun startade 1961 och kommer att fira
50 år den 9 september med aktiviteter under dagen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

