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Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-12-15
Plats och tid

1 (23)

Högalid, Storstugan Kl. 09.00 – 11.35

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)
Irene Nilsson (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Roland Eriksson (s)
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

Winnie Aronsson (fp)
Jan Bexéus (m)
Lina Bengtsson (m)
Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Margaretha Lindqvist (kd)
Per-Gunnar Andersson (fv)
Christine Friberg (s)
Anki Jönsson (s)
SolBritt Lindborg (mp)
Laila Jeppsson, omsorgschef
Lotta Tyrberg Helldahl, vik MAS
Lotta Nygren Bonnier, kvalitetskontroller
MariAnne Norén, kvalitetsutvecklare
Elisabet Mineur, distriktschef
Cecilia Werne, informationssekreterare
Britten Holmqvist, kommunal
Dan Kjellsson, myndighetschef
Iréne Persson, nämndsekreterare
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§ 149
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Tillkommande ärende:
•

Samverkans protokoll från 2010-11-29

_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2010/282 057

§ 150
§ 100 au 2010-12-07
Översyn kostorganisationen
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
•
•
•
•

översända utvärderingen till kommunstyrelsen
anta handlingsplanen
godkänna utvärderingen av Bjärnumsprojektet
ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med ytterligare
två kök i samverkan med BUN enligt Bjärnumsmodellen

Beskrivning av ärende
Omsorgsförvaltningen har genomfört en översyn av måltidsverksamheten samt
en utvärdering av Bjärnumsprojektet.
Översynen visade på ett antal åtgärder behöver vidtagas.
I handlingsplanen framgår totalt 16 aktiviteter. Aktiviteterna för igångsättning
av konkreta faktorer och processer nödvändiga för att fortsatt utveckling av
Kostorganisationen, ska ske i takt med rådande krav i såväl livsmedels- som
arbetsmiljölagstiftning, samt struktur för uppföljning av kvalitet och ekonomi.
Vidare framgår vilken önskad effekt som varje aktivitet ska medverka och
konkret leda fram till.
Ett förslag till yttersta ansvar för varje aktivitets genomförande har ålagts olika
befattningar och funktioner som kan härledas till aktivitetens art, härifrån
delegeras vidare i den omfattning som krävs.
Bjärnumsprojektet visar på att såväl kunder, brukare och anställd personal är
odelat positiva. Bjärnums kök har optimerats och utnyttjas idag bättre.
Måltiderna som serveras är goda och i vissa fall bättre än tidigare. De problem
som har varit från start och som kommit under projektet har redats ut.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2010/541 012

§ 151
§ 101 au 2010-12-07
Redovisning av kvalitetsuppföljning
Omsorgsförvaltningens verksamheter
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna en övergripande redovisning av
Kvalitetsuppföljning av omsorgsförvaltningens verksamheter.
Skäl till Beslut
Kvalitetscontroller och medicinskt ansvarig sjuksköterska har till uppgift att
följa upp omsorgsförvaltningens verksamheter enligt Socialstyrelsen
kvalitetsledningssystem, SosFS 2006:11.
Beskrivning av ärende
Enkät har lämnats till samtliga enhetschefer och omsorgspersonal. Enkäterna är
sammanställda per enhet samt en sammanfattning för hela
Omsorgsförvaltningen.
Ett uppföljande besök är planerat för varje enhet där även en journalgranskning
kommer att ske.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 152
§ 146 on 2010-11-16
Återrapport i ärende från omsorgsnämndens
sammanträde 2010-11-16 § 146
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för rapporten och ber om att få en ny rapport i ärendet
under våren 2011.
Beskrivning av ärendet
Distriktschef Elisabet Mineur, redovisar händelserna i ärendet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 153
Carema hembesöksbilar
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen och beslutar att en rapport ska ges
till nämnden två gånger per år.
Beskrivning av ärende
vik MAS Lotta Tyrberg Helldahl informerar omsorgsnämnden
angående Carema hembesöksbilar hur kontakterna och bemötandet
fungerar när dem är ute hos brukarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2010/181 046

§ 154
§ 98 au 2010-12-07
§ 42 au 201-05-10
Utdelning av medel ur stiftelsen Br Hjorts minnesfond
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att dela ut 35 000 kronor ur stiftelsen Bröderna
Einar och Arvid Hjorts minnesfond till Vankiva församlings minnesfond.
Redogörelse över hur 2010 års utdelade medel har använts skall lämnas under
år 2011.
Skäl till beslutet
Genom Kammarkollegiets beslut 2009-04-03 får stiftelsen förbruka såväl
kapital som avkastning för stiftelsens ändamål. Ekonomikontoret har inte
redovisat avkastningen utan enbart kapitalbehållningen. Kapitalet uppgick per
2009-12-31 till 794 286:45.
Beskrivning av ärende
Stiftelsens ändamål är att kapital och avkastning skall användas till de gamlas,
i Vankiva gamla kommun, fest och trevnad, i första hand under julhelgen.
Vankiva församlings minnesfond redovisar i skrivelse vilken verksamhet de
bedriver och den motsvarar ändamålet med Bröderna Hjorts minnesfond.
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2010-05-10, § 42, att återremittera
ärendet med önskemål om att de medel som utdelats från Bröderna Hjorts
minnesfond skulle redovisas separat i digital version. Vankiva församlings
minnesfond har enligt kassören enbart manuell bokföring och har inte
möjlighet att lämna redovisning i digital form, vilket meddelats
omsorgsnämndens ordförande. Tidigare förslag kvarstår.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunledningskontoret ekonomiavdelningen
Vankiva församlings minnesfond

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2010/540 003

§ 155
§ 99 au 2010-12-07
Revidering av riktlinjer för familjehemsvård för barn
och ungdomar placerade med stöd av LSS
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att fastställa reviderade riktlinjer, enligt bilaga, för
familjehemsvård för barn och ungdomar placerade med stöd av lagen om stöd
och service för vissa funktionshindrade (LSS),
Skäl för det föreslagna beslutet
Ett nytt avtal om gränsdragning och samarbete mellan socialnämnden och
omsorgsnämnden har upprättats. Med hänvisning till samarbetsavtalet justeras
skrivningen i omsorgsnämndens riktlinjer för familjehemsvård. Riktlinjerna
har även justerats med hänsyn till att ett antal lagar upphävs
och ersätts av bestämmelser i socialförsäkringsbalken som träder i kraft
2011-01-01.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2010/434 057

§ 156
§ 105 au 2010-12-07
§ 130 on 2010-10-05
§ 81 au 2010-10-05
Angående avtal om anpassad kollektivtrafik i
Hässleholm
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt omsorgsförvaltningen att fortsätta
överläggningarna med Skånetrafiken för att så snart som möjligt få ett avtal om
fria resor motsvarande färdtjänst inom Hässleholms kommun för
färdtjänstberättigade som kan åka med allmänna kommunikationer.
Skäl till beslutet
Omsorgsförvaltningen har varit i kontakt med företrädare för Skånetrafiken
som med hänvisning till Nämnden för kollektivtrafik (Region Skånes politiska
organ för trafikfrågor) var principiellt negativa till ett avtal. De vill inte ha ett
avtal som avviker från de som finns med övriga 21 kommuner som fört över
huvudmannaskapet för färdtjänst till Skånetrafiken.
Något ställningstagande till frågan om särskilt avtal för Hässleholms kommun
har inte tagits av Nämnden för kollektivtrafik. Nämnden har sitt nästa
sammanträde 2010-12-06 då frågan informellt ska tas upp med nämndens
arbetsutskott för att höra om möjligheter och förutsättningar för ett avtal.
Beskrivning av ärende
I samband med att huvudmannaskapet för färdtjänsten fördes över till
Skånetrafiken fr o m 2010-10-01 upphörde möjligheten för dem med
Serviceresekort (färdtjänst) att i Skånetrafiken regi åka gratis inom
Hässleholms kommun med allmänna kommunikationer.
Omsorgsförvaltningen fick av Omsorgsnämnden § 130/10 i uppdrag att utreda
frågan om avgiftsfria resor med Skånetrafiken om man har Serviceresekortet
samt att göra en kostnadsberäkning av förslaget.
De tidigare avtalen med Skånetrafiken omfattade resor för färdtjänstberättigade
med ordinarie linjetrafik inom färdtjänstområdet, det vill säga inom
Hässleholms kommun.
När nytt färdtjänstreglemente infördes att gälla från och med 2006-01-01 för
Hässleholms kommun med en utökning av färdtjänstområdet till hela Skåne
gjordes ingen förändring i avtalet gällande fria resor med Serviceresekort

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 156
De biljettautomater som Skånetrafiken använt fram tills de nya automaterna för
det sk JoJo-kortet infördes klarade inte av att begränsa längden på de resor som
köptes via Serviceresekortet. Det har under flera år inneburit att man
med Serviceresekort kunnat resa avgiftsfritt inom hela Skåne utan att det har
ingått i avtalet mellan Skånetrafiken och Hässleholms kommun.
I det nya avtalet har man en rabatt på 30 % med JoJo Serviceresor jämfört med
20 % för dem som använder det vanliga JoJo-kortet.
Under perioden oktober 2009 till september 2010 har 25 593 avgiftsfria resor
gjorts med serviceresekortet. Av dessa var ca 50 % inom zon 1 och 10 % är
mer än 4 zoner. Mer exakta uppgifter har inte gått att ta fram.
Det medför uppskattningsvis en kostnad på ca 425 000 kr/år, beräknat på lika
många resor, i genomsnitt med 30 % rabatt och två zoner, dvs inom
Hässleholms kommun.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2010/542 012

§ 157
§ 102 au 2010-12-07
Öppna jämförelser 2010
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten
Beskrivning av ärende
Öppna jämförelser är ett nationellt bedömningsinstrument som
Socialstyrelsen arbetar med nationellt och på kommun nivå.
Undersökningen har genomförts 2008 och 2010.
Äldre personer är nöjda med sitt äldreboende och sin hemtjänst i stort.
Det visar Socialstyrelsens undersökning om äldres egna upplevelser
om vården och omsorgen 2010.
Syftet med undersökningen att kartlägga kvalitén på hemtjänsten och
särskilt boende ur de äldres eget perspektiv, detta ur en nationella och en
kommun nivå
Undersökningen bygger på postenkäter som genomförts av socialstyrelsen.
Omsorgsförvaltningen arbetar efter beslut i On 2009-01-27 §8 med
brukarnas delaktighet, kontinuitet, mat och social samvaro och aktivitet
i verksamheten.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2010/515 012

§ 158
§ 103 au 2010-12-07
Utökning av träffpunkter för äldre i centrala Hässleholm
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
•
•
•
•
•

Starta Träffpunkt/Dagverksamhet Högalid, för personer med
demens, efter biståndsbedömning, enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1 §,
i Hemtjänst-Hemsjukvård Östers nuvarande lokaler
Starta Träffpunkt Ehrenborg,ej biståndsbedömt, i HemtjänstHemsjukvård Centrums nuvarande lokaler
Starta Träffpunkt Bokeberg,ej biståndsbedömt, i HemtjänstHemsjukvård Väster-Bokebergs nuvarande lokaler
Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att frigöra ovan nämnda lokaler
och ta fram ersättningslokaler för Hemtjänst och Hemsjukvård
Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att kostnader för lokaler
till Träffpunkter tillförs Omsorgsnämnden

Skäl till beslut
Trygghetsboende och Trygghetspensionat är nya boendeformer som
tillskapas för att ge stöd och trygghet för personer bosatta i ordinärt boende.
Ytterligare en trygghetsskapande verksamhet behöver upprättas och erbjudas,
som är till för att bryta isolering och ensamhet och det kan Träffpunkter av
olika slag fylla för brukare och anhöriga. Socialstyrelsen visar i senaste
nationella öppna jämförelser på vikten att förbättra social samvaro och
aktiviteter för personer i ordinärt boende.
För att möjligöra för fler personer att bo kvar hemma i ordinärt boende,
behöver olika former av Träffpunkter tillskapas. Dessa Träffpunkter utgör en
mötesplats som bryter isolering och ensamhet, skapar engagemang och
delaktighet i samhällslivet och förhindrar utanförskap.
Konsekvenser i kostnader att en person kan bo kvar i sitt ordinära boende, kan
beskrivas genom kostnader för verksamheterna, där kostnaden för särskilt
boende är i genomsnitt 500 000/år och kostnaden i ordinärt boende är
varierande men man kan generellt säga att den är halverad till 250 000/år.
Beskrivning av ärendet
Ytterligare en Träffpunkt för personer med demens behövs i centralorten, där
biståndsutredning och beslut ligger som grund, öppen må tom fredag. Redan
efter 1 år då dagverksamheten för dementa på Solhaga startade har en
kösitutation uppstått. Verksamheten vid Solhaga visar på goda resultat där
människor fått ett rikare och mer värdigt liv, där inflyttning till vårdboende har
förskjutits eller förhindrats.
Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 158
Träffpunkter utan föregående biståndsbedömning behöver tillskapas på flera
olika platser i centralorten där det finns lämpliga lokaler för flera aktiviter
samtidigt och möjlighet att inta gemensamma måltider. Genom att erbjuda
aktiviteter som stimulerar både fysikskt och psykiskt och dessutom kan ske
efter medborgarens önskemål. Vilket ger större möjlighet till ett aktivt liv
längre, i gemenskap med andra.
Samordning av funktionen Trygghetsvärdinna i nya Trygghetsboendet som
byggs av Hässleholmsbyggen och personalfunktioner i Träffpunkt Bokeberg
kan tillförsäkra kontinuitet och trygghet för hyresgästerna i dessa båda
fastigheter.
Lokaler lämpliga för Träffpunkter ska vara handikappanpassade, erbjuda flera
rum i olika storlek där både fysisk träning och andra mötesformer kan
erbjudas. Likaså är närheten till restaurang ett absolut måste. Lämpliga lokaler
finns idag att tillgå vid särskilda boenden, men används av Hemtjänst och
Hemsjukvård.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Högalid har bra lokaler med flera mindre rum för Demens Dagverksamhet
med lämplig utemiljö.
Ehrenborg i entréplan och källarplan utgör en utmärkt Träffpunkt för
människor som är i behov av stimulering och aktivering.
Bokergsgården på Väster, har utomordentliga lokaler som utgör en lämplig
Träffpunkt att mötas och umgås i på olika sätt.
Kostnader för personal och drift ryms inom ramen för budget.
Personal Demens Dagverksamhet 2,25 årsarbetare, kostnad 990 tkr
Personal Trygghetsvärdinna och Träffpunkt Bokeberg 1,50 årsarbetare,
kostnad 660 tkr
Personal Träffpunkt Ehrenborg ryms inom ramen för Trygghetspensionatet
Kostnader för lokaler till Träffpunkter uppgår till 1 500 tkr och ryms inte
inom ramen för 2011 års budget
Beräknad yta 500 m² x 3 Träffpunkter x 1000:-

Hemtjänst och Hemsjukvård som ger service och omvårdnad i centralorten
finns på fyra olika adresser och består av sex grupper. Genom samordning kan
effektiviseringar genomföras och kommande verksamhetsförändringar
anpassas bättre.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2010/269 012

§ 159
§ 104 AU 2010-12-07
§ 142 ON 2010-11-16
§ 91 AU 2010-11-02
Trygghetspensionat i centrala Hässleholm

•
•
•
•

Förslag till Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att erbjuda personer 70 år och äldre, kortare vistelser, upp till fjorton dagar, på
Trygghetspensionat, ej biståndsbedömt, enligt socialtjänstlagen 3 kap. 1 §
samt 5 kap. 4, 5 och 10 §§
att trygghetspensionatet ska erbjuda en Träffpunkt för pensionats- och
daggäster
att trygghetspensionatet även omfattar biståndsbedömd Korttids- och
Växelvård enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1 §
att för detta ändamål, from 2011-01-01 successivt omvandla Ehrenborgs 13
vårdboende platser, till trygghetspensionat vilket innebär en minskning totalt,
med 2% av vårdboende platser och en ökning med 150% av korttidsplatser.
Protokollsanteckning:
Rolf Delcomyn (s) Irene Nilsson (s) Ulrika Johannesson (s) Roland Eriksson
(s) och Anita Peterson (v)
Lämnar följande protokollsanteckning:
I det återremitterade ärendet angående trygghetspensionat har vi följande
synpunkter:
Vi ser det som en stor risk att ytterligare minska antalet vårdplatser i
kommunen.
Om behov av platser uppstår måste detta säkras upp genom att kommunen
köper upp dessa platser hos de privata vårdgivare vi har avtal med.
Vi säger definitivt nej till dubbelbeläggning på det planerade boendet.
Skäl till Beslut
Pensionatet ska ge trygghet till personer i eget boende som känner fysisk
svaghet, oro eller andra behov av social karaktär, och förskjuta inflyttning till
vårdboende. Pensionatet ska erbjuda verksamhet som underlättar och ger
trygghet i vardagen, vänder sig till såväl dag- som nattgäster, anhöriga och
närstående, ensamstående och par.
Beskrivning av ärendet
Uppdrag enligt beslut i Omsorgsnämnden § 80, 2010-06-08
Det finns ett starkt uttalat behov av fler växelvårds platser i centrala
Hässleholm, likaså finns ett uttalat trygghetsbehov i samband med hemgång

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 159
från sjukhus. Behovet av vårdboende där otryggheten är det främsta skälet till
ansökan återspeglas genom att 20 % tackar nej till erbjudande om vårdboende,
som ges. Behovet av korttidsvård finns av olika skäl. Sammanfattningsvis kan
sägas att antal personer i behov av omvårdnad dygnet runt är färre än utbudet
av vårdboenden. Detta innebär att personer inte erbjuds boende efter behov, då
alternativ saknas. Förvaltningen anser att med ett ökat utbud av stöd i den
ordinära bostaden genom trygghetspensionat, fler träffpunkter, möjligheten att
flytta till trygghetsboende, finns det utrymme att successivt omvandla ett
vårdboende till trygghetspensionat, som även rymmer korttids- och växelvård.
Befolkningsutvecklingen visar på en alltmer åldrande befolkning vilket ställer
andra krav på samhällsstödet. Forskning pekar på fyra viktiga strategier för ett
hälsosamt åldrande; social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk
aktivitet och goda matvanor.
(Källa: Delresultat från LEV- projektet, regeringskansliet).
Förändringar genomförs i socialtjänstlagen från 1 januari 2011, där fokus är på
det friska, dvs. det salutogena synsättet som skall vara vägledande med ökat
inflytande och som kommer att ge äldre laglig rätt till värdighet, välbefinnande
och inflytande genom värdighetsgarantier.
(Källa:prop.2009/10:116. Socialtjänstlagen 5 kap. 4 och 5 §§).
Olika former av stöd ska sedan våren 2009 ges till anhöriga som vårdar och
stödjer närstående. (Källa: Socialtjänstlagen 5 kap. 10 §).
Omvandlingen av vårdboendet till trygghetspensionat genomförs successivt i
nära samråd med nuvarande brukare och anhöriga samt berörda
personalkategorier, fackliga organisationer och övrig verksamhet enligt en
särskild genomförandeplan.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2010/544 019

§ 160
§ 107 au 2010-12-07
Gransknings rapport Internkontroll 2010
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten avseende Intern kontroll för
2010 och översända den till Kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden har ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig inom
sitt verksamhetsområde samt att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande
sätt. Varje nämnd ska årligen godkänna en granskningsrapport med resultatet
av det senaste årets interna kontroll.
Nämndens granskningsapport ska lämnas till Kommunstyrelsen i samband
med inlämnandet av verksamhetsberättelsen. Rapporten ska innehålla resultatet
av den samlade interna kontrollen samt åtgärder som nämnden avser vidta med
anledning av den interna kontrollen. Uppföljningen ska tas med i den interna
kontrollplanen för nästkommande år. Rapporten ska även lämnas till
kommunens revisorer.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2010-12-15

18 (23)

Dnr 2010/543 040

§ 161
§ 106 au 2010-12-07
2011 års ersättningsnivå till leverantörer inom ramen
för valfrihetssystemet i hemtjänsten
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att 2011 års ersättningsnivåer höjs från 296 kr till
301 kr (tätort) respektive från 313 kr till 318 kr (landsbygd)
Skäl till Beslut
I förfrågningsunderlaget framgår (punkten 3.1.1) att ersättningsnivåerna
årligen ska beslutas av omsorgsnämnden.
Beskrivning av ärende
Eftersom arbetsmarknadens parter, med jämna mellanrum, skriver avtal som
genererar löneökningar ska också ersättningen till leverantörer av
servicetjänster inom ramen för valfrihetssystem i hemtänsten kompenseras.
Förutom att lönenivån förändras så kan också storleken på de sociala
arbetsgivaravgifterna förändras. Mellan 2010 och 2011 beräknas dessa minska
något.
Å ena sidan ökar alltså lönekostnaden och å andra sidan minskar den. Det är
nettoförändringen som påverkar ersättningsnivån för 2011.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-12-15
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§ 162
Redovisning av delegeringsbeslut
1.
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.

2010-11-01 – 11-30

Hemtjänst, bifall och avslag
Särskilt boende, bifall och avslag
Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag
Dagverksamhet för psyk, bifall och avslag
Trygghetsuppringning, bifall och avslag
Korttid, bifall och avslag
Avlösning, bifall och avslag
Trygghetslarm, bifall och avslag
Matdistribution, bifall och avslag
Boendestöd, bifall och avslag
Serviceinsatser, (ospec 8 tim)bifall och avslag
Bostad särskild service, bifall och avslag
Ledsagning, bifall och avslag

71+1
16+1
2+0
2+0
2+0
39+0
2+0
95+0
53+0
6+0
44+1
1+0
1+0

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

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall o avslag 10-11-01—11-30
17+5 beslut
c. Underlag för avskrivning av utestående fordringar, 2010-11-18
d. Förslag till avskrivning av fordran, 2010-11-18, 2010-12-02
e Arbetsutskottets protokoll 2010-12-07, sekretess

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-12-15

Sid

20 (23)

§ 163
Föreligger för kännedom följande handlingar
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna

1. Kösituationen
2. Beslut från socialstyrelsen i ärende begäran om journalhandlingar för
granskning
3. Arbetsutskottets protokoll 2010-11-16, 2010-12-07
4. Rapport från anhörigstödsutbildning 2010-11-23
5.Utvärdering Solhaga och Lyckåsa dagverksamheter
6. Sammanträdesprotokoll KS 2010-10-27 § 12, samverkansformer i
arbetsmarknadsåtgärder
7. Skrivelse från PRO
8. Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2010-11-25
9. Samverkansprotokoll 2010-11-29
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-12-15

Sid
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§ 164
För kännedom
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för redovisningen och beslutar att ärendena
läggs till handlingarna
Beskrivning av ärende
Kvalitetskontroller Lotta Nygren Bonnier och vik MAS Lotta Tyrberg Helldahl
redovisar de inkomna anmälningarna.
Handlingarna för kännedom finns tillgängliga i en pärm under sammanträdet.
1. Lex Sarah anmälningar, information
2. Lex Maria anmälningar, information
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-12-15

Sid

22 (23)

§ 165
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar enligt Rolf Delcomyns yrkande samt tackar för
informationen
Beskrivning av ärende
Ordförande John Bruun delger nämnden personalassistent Eva Clareus tack för
uppvaktningen i samband med hennes pensionsavgång
Vid kommunala pensionärsrådets sammanträde var Alexander Klein från
Kunskapsporten inbjuden för att prata om det kommande trygghetsboendet
som kommer att stå klart för inflyttning under våren 2012.
Omsorgschef Laila Jeppsson informerar om:
Kösituationen
Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorg år 2011
är knutna till prisbasbeloppet. För år 2011 är prisbasbeloppet 42 800 kronor.
Högkostnadsskyddet för år 2011 motsvarar 1 712 kr per månad.
Information från Handisam. Myndigheten för handikappolitisk samordning;
En ny femårig handlingsplan för svensk handikappolitik håller på att tas fram
av regeringen och ska presenteras under våren 2011. Syftet är att anpassa
Sverige till internationella mål och FN:s konvention om rättigheter för
personer med funktionsnedsättning
Vårdtyngdsmätningar har under året utförts varje månad. År 2011 kommer
mätningarna att genomföras fyra gånger per år.
Yrkanden
Rolf Delcomyn (s) yrkar på att arbetsutskottet efter varje vårdtyngdsmätning
får ut handlingarna där resultatet presenteras.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Sid
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§ 166
Avtackning av avgående ledamöter och ersättare
Beslut
Ordförande John Bruun (fp) gör en sammanfattning av det som hänt
under mandatperioden och tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän
inom Omsorgsförvaltningen för de gångna fyra åren samt önskar alla en
God Jul och ett Gott Nytt År.
De avgående ledamöterna och ersättarna tackas med en blomma för de
gångna fyra åren.
2:e vice ordförande Rolf Delcomyn tackar för det samarbete som varit och
önskar ordförande och samtliga närvarande en God Jul och Gott Nytt År.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

