SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-01-27
Plats och tid

1 (15)

Högalid, storstugan Kl. 13.30 – 15.45

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 Roland Eriksson (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)
Ann Ericsson (c)
Margareta Lindquist (kd)
Per Gunnar Andersson (fv)
Anki Jönsson (s)

Laila Jeppsson, omsorgschef
Kajsa Thorsell, MAS
Elisabet Mineur, distriktschef
Eva Klang, utredare
Iréne Persson, sekreterare

§ 1
§§ 1-6
§§ 1-6

Utses att justera

Niklas Grundström

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Niklas Grundström

Justering

Paragrafer 1 - 12

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-01-27
BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2009-01-27

Anslagsdatum

2009-02-10

Anslagets nedtagande

2 (15)

2009-03-03

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

________________________________________
Iréne Persson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-01-27

Sid

3 (15)

§1
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
• Ärende 11, Redovisning av avvikelser flyttas till punkt 2.
• Ärende 2, Budget flyttas till punkt 11.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-01-27
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Dnr 2009/41 012

§2
Redovisning av avvikelser
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger rapporten till
handlingarna
Beskrivning av ärende
Kajsa Thorsell, MAS redovisar registrerade avvikelser och fallrapporter
som registrerats under 2008.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid
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Dnr 2008/574 739

§3
§ 3 au 2009-01-20
Begäran om återbetalning av avgifter för stöd och hjälpinsatser
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att då någon grund för att tillämpa
bestämmelsen i 6 kap 1 § socialtjänstförordningen avseende ersättning för
stöd- och hjälpinsatser enligt 8 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen
inte föreligger, föreligger inte heller någon grund för återbetalning.
Personen har varit beviljad bistånd till särskilt boende, han har bott i en
sådan boendeform och avgifterna härför har tagits ut i enlighet med
gällande lagstiftning, dvs. dåvarande 35 § socialtjänstlagen och nu
gällande 8 kap. 2-9 §§ socialtjänstlagen, samt taxor och
tillämpningsföreskrifter på området. De 80 kronor som personen hänvisar
till gäller ersättning för vård och behandling av vuxna personer för
missbruk och i samband därmed boende i en annan boendeform än särskilt
boende.
Skäl till beslut
Grunder för uttag av avgifter vid ålderdomshem har antagits av
kommunfullmäktige i Hässleholms Kommun 1973-08-27. kompletterande
grunder har antagits 1995-11-27. Grunder för uttag av avgifter inom äldreoch handikappomsorg har antagits av kommunfullmäktige 2002-06-17 i
samband med ändrad lagstiftning.
Beskrivning
Personen har vänt sig till Hässleholms Kommun med begäran
om återbetalning. Han anför i skrivelsen att han vistats på stjärnhusen,
tidigare Björkhemmet, i Höörs kommun sedan december 1992 och att han
från och med mars 1993 erlagt avgift till Hässleholms Kommun. Han
hävdar att avgiften hela tiden varit felaktig och att han därför ska ha
återbetalning av mellanskillnaden mellan vad han betalat i avgift till
kommunen och vad kommunen, enligt hans uppfattning, har rätt att ta ut.
Han hänvisar till 6 kap. 1 § socialtjänstförordningen och menar att han
bara ska ha betalat 80 kronor, eller det belopp som tidigare stadgats i
socialtjänstförordningen, per dag.
_____

Protokollsutdrag till
Eva Klang
BN

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/24 732

§4
§ 4 au 2009-01-20
Information angående en gemensam funktion för uppbyggnad av effektiva
stöd- och behandlingsinsatser till personer med stora och omfattande
behov
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslaget under förutsättning att samtliga
kommuner i nordöstra Skåne deltar och avsätter av tidigare erhållna
statliga medel enligt föreslagen fördelning.
Skäl till beslut
Att skapa flexibla och mer individualiserade boendelösningar innebär
svårigheter för den enskilda kommunen. Tillskapande av bostäder med
särskilt service/särskilda boenden kräver att ett visst antal personer i
kommunen är i behov av detta och i den enskilda kommunen har man inte
alltid tillräckligt antal personer med likartade behov för att detta ska bli en
realitet.
Beskrivning av ärendet
I samband med beslutet om införandet av ny vårdform inom tvångsvården
2008-09-01, bildades i nordöstra Skåne en arbetsgrupp bestående av
representanter från de sex kommunerna samt psykiatrin.
Denna arbetsgrupp identifierat olika samverkansområden såsom
kompetensutveckling av personal (Case Management) och framtagande av
gemensamma arbetsrutiner. Den 9 juni 2008 arrangerades en konferens,
där Carina Lindkvist, från Malmö, redogjorde för resultatet i sin rapport
”Boendeformer för personer med psykiska funktionshinder som dömts till
rättspsykiatrisk vård”. Efter föredragningen diskuterades samverkan om
boendeplanering i nordost. De närvarande politikerna gav arbetsgruppen i
uppdrag att arbeta vidare med frågan.
_____

Protokollsutdrag till
Elisabet Mineur

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2008/387 731

§5
§ 2 au 2009-01-20
Svar på motion, ökad dagersättning inom handikappomsorgen
Beslut
Omsorgsnämnden avslår förslaget om kostnadsfri mat, beräknad kostnad
2008, 2 750 000 kr.
Omsorgsnämnden bifaller förslaget under förutsättning att
Kommunfullmäktige beviljar utökning av budgetramen.
Med en höjning av ersättningen upp till 41kr/heldag och 30 kr/halvdag
vilket ger en kostnadsökning med 220 000 kr/år beräknat på 250
personer.
(250 personer x 4 kr. x 220 dagar)
Yrkanden
Rolf Delcomyn (s) yrkar bifall till motionen i sin helhet
John Bruun (fp) yrkar avslag till motionen enligt arbetsutskottets förslag.
Proposition
Rolf Delcomyn begär votering.
Omsorgsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja-röst för bifall till Bruuns yrkande
Nej-röst för bifall till Delcomyns yrkande
Med 8 ja-röster för Bruuns yrkande mot 5 nej-röster för Delcomyns
yrkande beslutar omsorgsnämnden i enlighet med Bruuns yrkande
Rolf Delcomyn (s), Ulrika Johannesson (s), Roland Eriksson (s), Sorin
Raduta (s) och Anita Peterson (v) reserverar sig mot beslutet
Beskrivning av ärende
Lena Nilsson (s) har inlämnat en motion angående ökad dagersättning för
omsorgstagare i daglig verksamhet inom LSS. Hon föreslår att
dagersättningen för omsorgstagare ökas och att maten blir kostnadsfri.
Daglig verksamhet är en lagstadgad rättighet enligt LSS (Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade) för de som tillhör personkrets 1
och 2. Ersättning för att man deltar i daglig verksamhet är inte lagstadgad.
Idag erhåller de som deltar i verksamheten 37 kr/heldag och 26
kr/halvdag. Verksamheten bedrivs 220 dagar per år.
Ersättningen får inte överstiga 0,1 % av gällande basbelopp om den inte
ska vara beskattningsbar för den enskilde brukaren, detta innebär en ökad
dagersättning med 4 kr per dag till 41 kr/heldag och 30 kr/halvdag, år
2008. Detta föreslås gälla fr om 2009-01-01.
Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret
Justering

Utdraget bestyrkes
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Datum

OMSORGSNÄMNDEN
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Omsorgsnämnden
Voteringslista
Datum:

2009-01-27 § 5

Namn
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Röstning
Ja

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

Bruun
Tornerefelt
Delcomyn
Blomberg
Warnholtz
Andersson
Persson
Gustavsson
Grundström
Eriksson
Raduta
Johannesson

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

Anita

Peterson

v

Summa

Justering

Parti

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

5

Utdraget bestyrkes

Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-01-27
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Dnr 2008/384 019

§6
Svar på fråga angående anhörigvårdare
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att skrivelsen inte föranleder någon åtgärd.
Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att
ansöka om fondmedel ur Sociala samfonden, samt om det finns fler fonder
inom kommunen.
Skäl till beslut
Anita Peterson (v) föreslår omsorgsnämnden att ge i uppdrag till
förvaltningen att utreda möjligheten att använda sig av Sociala samfonden.
Beskrivning av ärende
Omsorgsnämnden delar inte ut gåvor, julklappar med flera icke monetära
presenter till någon som inte är anställd av Omsorgsförvaltningen.
Det finns många som vårdar sin anhörige i hemmet. I många fall finns det
inte någon form av anställningsförhållande med kommunen. Dessa
anhörigvårdare gör ett otroligt arbete, ett arbete som även medför att
omsorgsförvaltningen inte behöver ge all den hemtjänst som annars varit
fallet. Detta förändrar dock inte grundinställningen att julklappar mm bara
delas ut till dem som är anställda av omsorgsförvaltningen.
Den ekonomiska situation som det är för närvarande för
omsorgsförvaltningen med prognostiserat underskott för 2008 och krav på
en budget i balans för 2009 och 2010 medför också att det inte är möjligt
att nu införa nya kostnader för nämndens verksamhet.
_____

Protokollsutdrag till
EM

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2009-01-27
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Dnr 2008/468 732

§ 7
Svar på motion angående IntraPhone
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen gällande hemtjänstens inrapporteringssystem IntraPhone,
inlämnad av Patrik Jönsson, sd.
Skäl till beslut
Det finns idag ett avtal med Tieto gällande IntraPhone som gäller fram till
och med 2010-07-01, ett avtal som inte kan avslutas utan stora kostnader.
I samband med att avtalet eventuellt ska förlängas kommer en
genomgående utvärdering av IntraPhone att göras. Resultatet av
utvärderingen kommer att ligga till grund för om avtalet ska förlängas eller
om ett nytt system ska upphandlas.
Bakgrund
I motionen föreslås att IntraPhone avskaffas till förmån till ett
tidapporteringssystem där uppgifterna scannas in. Det systemet innebär
att man får uppgift om hur länge insatser utförts, inte vilka insatser det
gäller och då missas kvalitetssäkringen.
Lokalpressens artiklar skrevs när systemet var under införande med de
olägenheter ovana innebär. Rutinerna fungerar efterhand allt bättre med
t ex kortnummer som minskar antalet knapptryckningar avsevärt. När
tidsvinster i form av mindre skriftlig dokumentation mm införs kommer
IntraPhone att medföra mindre administrativt arbete och mer tid till
brukaren och därmed en högre kvalitet i insatserna.
_____

Protokollsutdrag och handling till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sid
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Dnr 2009/42 012

§8
§ 140 on 2008-12-16
§ 119 on 2008-11-11
Äldreguiden, öppna jämförelser
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
kvalitetsområdena delaktighet, kontinuitet, mat utifrån öppna
jämförelser samt social samvaro och aktivitet.
Beskrivning av ärende
Öppna jämförelser har tagits fram av Socialstyrelsen för att Sveriges
kommuner ska kunna jämföra sin verksamhet och kvalitet med varandra.
Hässleholm har i den första mätningen haft lågt resultat på delaktighet,
där visas möjligheten att för den enskilde att kunna påverka hur vården
och omsorgen ges. Kontinuitet visar på vilken möjlighet man har att få
träffa samma person, där ingår bland annat vilken sysselsättningsgrad
man har i verksamheten. Mat påvisar vilken möjlighet man har att
påverka när mat serveras och vilken mat man får. Utöver detta så är
social samvaro och aktivitet ett viktigt område gällande kvalitén för den
enskilde brukaren. Att arbeta med samtliga kvalitetsindikatorer görs i det
dagliga arbetet men att särskild vikt läggs på ovanstående uppdrag.
Uppdragen redovisas till nämnden i september månad.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN
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Sid
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§9
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2008-12-01 – 2008-12-31
i. Hemtjänst, bifall och avslag
123+0 beslut
ii. Anhörigvårdare, bifall och avslag
21+2 beslut
iii. ledsagning, bifall och avslag
1+0 beslut
iv. Särskilt boende, bifall och avslag
15+5 beslut
v. Boendestöd, bifall och avslag
3+0 beslut
vi. Bostad med särskild service, bifall och avslag
1+0 beslut
vii. Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag
2+0 beslut
viii. Korttid, bifall och avslag
23+1 beslut
ix. Avlösning, bifall och avslag
2+0 beslut
x. Kontaktperson, bifall och avslag
2+0 beslut
xi. Trygghetslarm, bifall och avslag
108+0 beslut
xii. Matdistribution, bifall och avslag
85+0 beslut
b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 08-12-01—12-31 22+3 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2008-12-01—12-31
77+1 beslut
d. Riksfärdtjänst 2008-12-01—12-31
dnr 126/08-130/08
e. Avskrivningar av utestående fodringar 2008-12-09, 2008-12-10,
2009-12-15, 2008-12-17, 2008-12-19
f. Jämkning särskilt boende 2009-01-16
g. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll sekretess, 2009-01-20

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 10
Föreligger för kännedom följande handlingar
1. Kommunfullmäktige 2008-11-26, protokollsutdrag § 150, Förslag till
reviderade regler för internkontroll
2. Kommunfullmäktige 2008-12-15, protokollsutdrag §§ 158-160,
förlorade hyresintäkter, färdtjänstreglemente, revisionsrapport ang
negativa prognoser.
3. Rapport avseende intern kontroll av vart 10 avgiftsärende i ordinärt
boende 2008
4. Länsstyrelsen i Skåne, informationsbladet ”Kvällsliv”
5. Arbetsutskottets protokoll 2008-12-02 (justerat)
6. Arbetsutskottets protokoll 2009-01-20 (delas ut på sammanträdet)
7. Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, protokoll 2008-11-27
8. Handikapprådet, protokoll 2008-12-04
9. Kösituationen till särskilt boende 2009-01-12
10. Frågor angående transporter till och från sjukhuset

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 11
Budget 2008
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärendet
Omsorgschef, Laila Jeppsson informerar om den budgetprocess som pågår
i förvaltningen i syfte att få en budget i balans det vill säga en budget som
ligger inom den tilldelade ramen. För att uppnå det krävs en total
genomgång av alla verksamheter.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-01-27

§ 12
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Omsorgschef, Laila Jeppsson informerar angående
den nya organisationen.

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

15 (15)

