SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-09-29
Plats och tid

1 (20)

Kaptensgården Kl. 13.30 – 16.55

Beslutande
Ledamöter

John Bruun (fp) ordf
Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf
Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf
Margaretha Warnholtz (m)
Kerstin Andersson (c)
Majliss Persson (c)
Niklas Grundström (fv)
Jenny Önnevik (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Lina Bengtsson (m)
Margareta Lindquist (kd)
Roland Eriksson (s)
Övriga närvarande
Ersättare
Winnie Aronsson (fp)
Jan Bexéus (m)
Lars-Göran Svensson (s)
Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Per-Gunnar Andersson (fv)
Christine Friberg (s)
Anki Jönsson (s)
Adam Kåberg (mp)

Övriga deltagande

Laila Jeppsson, omsorgschef
Berit Sandahl, distriktschef
Elisabet Mineur, distriktschef
Jan Nilsson, administrativ chef
Per Elmgren, ekonom
Eva Kvist, kommunal
Iréne Persson, nämndsekreterare
Marie Tylberg, enhetschef
Therese Lindstammer, enhetschef
Britt-Inger Nilsson, enhetschef
Kerstin Hansen, vårdplanerare
Karin Wallström, handläggare
Eva-Karin Bergfors, handläggare
Agnetha Nilsson, enhetschef

Utses att justera

Rolf Delcomyn

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Justering

§ 117 - 131

§ 118 - 134

§ 118

§
§
§
§
§
§
§
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121
121
121
121
121
124

Paragrafer 117 - 134

Utdraget bestyrkes
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Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Rolf Delcomyn

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2009-09-29

Anslagsdatum
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protokollet
Underskrift

2009-10-14

Anslagets nedtagande

2009-11-04

Omsorgsförvaltningen

________________________________________
Iréne Persson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-09-29

Sid

3 (20)

§ 117
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärende:
• Fortsatt verksamhet för frivilligsamordnare
•

Informationsdag för omsorgsnämnden

•

Nytt missiv till ärende 4

Utgående ärende
• Ärende 5, Svar på länsstyrelsens kritik
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/ 473 042

§ 118
Budget per den 31 augusti 2009
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen per den
31 augusti 2009
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar ett underskott på 22,9 mnkr.
Underskottet har ökat med 1,7 mnkr jämfört med föregående prognos.
Precis som tidigare så är det behoven hos brukarna inom
handikappomsorgen som genererar ökade kostnader. Det är framförallt
biståndsbeslutade timmar inom insatserna ledsagning och personlig
assistans som ökar.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/458 002

§ 119
§ 106 au 2009-09-08
Tillägg i delegationsbestämmelser
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar godkänna att vårdplaneraren får utökad
delegation avseende nr 1/6, 1/7, 1/10 samt att detta skrivs in i
delegationsbestämmelserna.
Beskrivning av ärende
Handläggarekontoret är organiserat i ett team som är riktad mot att arbeta
med planeringar gentemot sjukhus. En av dessa är vårdplaneraren som
bland annat genomför medicinska bedömningar. I sin tjänst sedan tidigare
skriver vårdplaneraren även egna utredningar, men har inte delegation i
att fatta beslut. Det innebär att en annan handläggare måste gå in och ta
besluten. För att effektivisera administrationen skulle vårdplaneraren
kunna fatta beslut om hemtjänst, korttidsvård och vårdboende.
Myndighetschefen bedömer att vårdplaneraren har fullgod kompetens i att
fatta dessa beslut.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/462 003

§ 120
§ 111 au 2009-09-08
Ändrade riktlinjer för Socialtjänstlagen
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendet återremitteras till 2009-11-10.
Omsorgsnämnden beslutar att överläggningar ska genomföras 2009-10-14
för att gå igenom riktlinjerna för SoL och LSS.
Beskrivning av ärende
Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen beslöt under våren att
framarbeta nya riktlinjer för SoL. Omsorgsnämnden antog 2005 kriterier
för behovsbedömning vid insatser enligt SoL.
Riktlinjerna ska fungera som en vägledning vid handläggning av ärende
enligt SoL. De nya riktlinjerna ska tydliggöra och begränsa omfattningen
av biståndsinsatser.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 121
Ärendegranskning hemvård
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för redovisningarna
Beskrivning av ärende
Handläggare från myndighetskontoret redovisar tillsammans med
enhetschefer tre ärenden. Redovisningen, inom hemvården, omfattar hur
utredning och beslut gjorts och hur enhetscheferna verkställt de fattade
besluten.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/461 003

§ 122
§ 110 au 2009-09-08
Värdegrund/Etiska riktlinjer
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta förslaget till Värdegrund/Etiska
riktlinjer
Beskrivning av ärende
Under våren 2009 har förvaltningen arbetat med att ta fram ett förslag till
formulering av en gemensam värdegrund och etiska riktlinjer. Arbetet
startade i samband med chefsdagarna i mars. En arbetsgrupp utsågs med
representanter från flertalet verksamheter inom förvaltningen.
Arbetsgruppen har bland annat samlat in det material som fanns ute i
verksamheterna avseende regler och rutiner för bemötande.
I det materialet fanns återkommande begrepp, trygghet, delaktighet,
respekt och omtanke, som arbetsgruppen tagit fasta på i den föreslagna
formuleringen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/137 731

§ 123
§ 112 au 2009-09-08
Svar på länsstyrelsens granskning
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta svaret som sitt eget.
Beskrivning av ärende
Länsstyrelsen gjorde under v. 19 en tillsyn enligt 13 kap.2§
socialtjänstlagen och 26§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS av kommunens insatser till personer med psykisk
funktionsnedsättning i Hässleholms kommun
Länsstyrelsen redovisar i sitt beslut av tillsynen de delar där man bedömer
att kommunen inte uppfyller lagstiftningen och dess intentioner.
•
•
•
•
•
•
•
•

Länsstyrelsen riktar kritik på följande punkter
Kommunens inventering av levnadsförhållanden för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Kommunen saknar styrdokument, ledningssystem och verksamhetsplan för
målgruppen.
Kommunens utbud av boende/boendestöd och sysselsättning är inte
tillräckligt varierat och omfattande.
Cheferna för boende och sysselsättning saknar lämplig utbildning och
erfarenhet av arbete med målgruppen.
Personalbemanningen i boende och boendestöd är inte tillräcklig
Handläggarna på Omsorgsförvaltningen är för få och har begränsad
erfarenhet av arbete med målgruppen.
I de granskade verksamheterna saknas rutiner för anmälan av allvarliga
missförhållanden - Lex Sarah.
Handläggningen är inte rättssäker i alla delar.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/460 735

§ 124
§ 108 au 2009-09-08
Avveckling av Palliativa platser
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta förslag av uppsägning,
överenskommelse avseende läkarmedverkan i kommunal hemsjukvård och
nedläggning av de Palliativa platserna på Kaptensgården och istället
inrättar vårdboende platser.
Skäl för beslut
Syftet med de palliativa platserna var att bedriva vård i livets slut i
enlighet med
” Hospicefilosofin”. Det skulle finnas möjlighet att ge svårt sjuka
kommuninnevånare en god och värdig vård i livets slut. Brukaren skulle
kunna komma antingen från sjukhuset, det egna hemmet eller från KVH:s
hospice. Vid vårdplaneringar skulle kommunens palliativa platser samt
KVH:s platser ses som en gemensam enhet och utgå ifrån den enskilde
brukarens specifika behov.
De palliativa platserna har endast nyttjats i en mindre utsträckning under
2008 – 2009, ( se. Bil 2) av brukare i livets slut, platserna har istället
använts till brukare med behov av korttidsvård med rehabiliteringsbehov
eller behov av utredning av funktionsnivån.
Inom primärvården finns idag ett antal hospiceplatser ( 11st. i Hässleholm
och Kristianstad )och detta bedöms av Kajsa Thorsell, MAS vara tillräckligt
för det behov som efterfrågas.
HSL/omvårdnads kompetens finns idag ute på enheterna.
Beskrivning av ärende
Kajsa Thorsell, MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska) kan inte se att
patienterna/brukarna kommer att påverkas medicinskt, eller
omvårdnadsmässigt, då det finns den kompetens som krävs bland personal
ute på enheterna. Medicinsk säkerhet kan säkerställas och god omvårdnad
kan ges på respektive enhet. Det kan dock vid enstaka tillfällen behövas
specifik utbildning samt extra personal vid vak eller mer kvalificerade
insatser av HSL.
Idag finns en lite högre personaltäthet på avd. 6 i förhållande till övriga
avd. där det finns vårdboende platser. Personaltätheten kommer att bli
likvärdig med andra avdelningar i form av vårdbehovet.
Det finns sjuksköterskor anställda som arbetar kvällar och helger för dessa
platser.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/459 736

§ 125
§ 107 au 2009-09-08
Färdtjänst/Riksfärdtjänst, Regler/Tillämpningsföreskrifter
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att hemställa att kommunfullmäktige antar
förslag till ”Regler och tillämpningsföreskrifter” för ”Färdtjänsten i östra
Skåne” och ”Riksfärdtjänsten i östra Skåne” samt att de nya regelverken
ska gälla från och med 2010-01-01.
Omsorgsnämnden beslutar även om att tillstyrka förslaget till ”Avtal om
överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst” som
underlag för fortsatta förhandlingar i syfte att överföra huvudmannaskapet
för färdtjänst och riksfärdtjänst till länets trafikhuvudman, Region
Skåne/Skånetrafiken från och med
2010-10-01.
Ledamot Anita Peterson (v) deltar ej i beslutet
Beskrivning av ärende
Beställarrådet beslöt 2009-08-31 att tillstyrka förslagen till regelverk och
överlåtelseavtal för beslut i sina respektive kommuner.
Nuvarande färdtjänstreglemente började gälla 2006-01-01, flera av
ändringarna jämfört med tidigare avtal var en anpassning av reglerna så
att ett flertal av kommunerna i Östra Skåne fick liknande regelverk.
Under 2007 upprättades ett samarbetsavtal mellan 13 kommuner i östra
Skåne med intentionen att träffa en överenskommelse om att överlåta
kommunernas ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Skåne
som länets trafikhuvudman. Syftet med samarbetet var att vinna driftsoch upphandlingsfördelar genom ökad kompetens, delade kostnader för
drift av beställningscentral samt samlad och samordnad trafik.
Med samarbetsavtalet som grund har på uppdrag av ett beställarråd med
politiker från de olika kommunerna förslag till nya regelverk för färdtjänst
tagits fram av ett tjänstemannautskott med tjänstemän från de olika
kommunerna. Regelverken är likadana i alla tretton kommunerna.
Motsvarande regelverk är sedan tidigare införda i nordvästra Skåne och
arbete pågår att få till stånd motsvarande i sydvästra Skåne.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/482 738

§ 126
§ 117 au 2009-09-29
Remissvar ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta svaret som sitt eget.
Beskrivning av ärende
Länsstyrelsen har översänt ansökan om tillstånd för att bedriva enskild
verksamhet enligt LSS, Kasper Care AB, helgläger i Hässleholms kommun.
Kasper Care AB har tidigare bedrivet kolloverksamhet i Hässleholms
Kommun. Kasper Care AB ansöker nu om att bedriva helgläger i
Hässleholms Kommun.
______

Protokollsutdrag och handlingar till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/508 009

§ 127
§ 113 au 2009-09-08
Medarbetarenkät
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Administrativ chef Jan Nilsson redovisar medarbetarenkät 2009.
I verksamhetsplanen antagen av Omsorgsnämnden 2008-04-15, § 27
framgår att ett av målen är att årligen genomföra nöjdhetsenkäter som
mäter medarbetarnas upplevelse av sitt arbete.
Uppdraget har genomförts för 2009.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 128
Sammanträdestider Omsorgsnämnden
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera frågan till 2009-11-10
Beskrivning av ärende
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att omsorgsnämnden förlägger sina
sammanträdestider på kvällstid från och med 2010-01-01. Detta med
anledning av kostnaderna för utbetalning av förlorad arbetsinkomst till
ledamöter och ersättare i omsorgsnämnden.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 129
Redovisning från ledamöter som deltog på SPFs temadag
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Ledamot Ulrika Johannesson (s) och ersättare Axel Wahlqvist (c) deltog på
SPFs temadag ATT LEVA OCH BO i Hässleholms Kommun 2009-09-10.
Information om bland annat kommande trygghetsboende gavs.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 130
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2009-08-01 – 08-31
i.Hemtjänst, bifall och avslag
ii.Särskilt boende, bifall och avslag
iii.Bostad med särskild service, bifall och avslag
iv.Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag
v.Korttid, bifall och avslag
vi.Avlösning, bifall och avslag
vii.Anhörigvårdare, bifall och avslag
viii.Trygghetslarm, bifall och avslag
ix.Trygghetsuppringning, bifall och avslag
x.Matdistribution, bifall och avslag

86+0
17+5
1+0
2+0
29+2
3+0
1+2
83+0
1+0
48+0

beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall o avslag 09-08-01—08-31
16+5 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2009-08-01—08-31
55+1 beslut
d. Riksfärdtjänst 2009-08-01—08-31 dnr 79/09-81/09
e. Avskrivning av utestående fordringar, 2009-09-02, 2009-09-09
f. Anställningar omr HO 2009-02-26 - 08-15, 2009-09-21
g. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2009-08-18, 2009-08-24,
2009-09-08 sekretess
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 131
Föreligger för kännedom följande handlingar
1.
2.
3.
4.

Samverkansprotokoll 2009-08-06, 2009-09-03
Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2009-09-08
Svar på enkät som Anhörigföreningen sänt till enhetschefer
Kösituationen

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 132
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Omsorgsnämnden beslutar att utse en ordinarie Cecilia Tornerefelt (m)
samt en ersättare Rolf Delcomyn (s) att delta på intresseföreningarnas
träffar.
Beskrivning av ärende
Omsorgschef Laila Jeppsson informerar angående:
•

Nytt timbelopp LASS från och med 2010-01-01

•

Öppna jämförelser finns på Socialstyrelsens hemsida
återkommer med dessa

•

Mätningar årsarbetare

•

Dagsläget på Qvarngården inför stängningen

1:e vice ordförande Cecilia Tornerefelt (m) har erbjudits att delta på träffar
med intresseföreningarna för att ha en kontakt mellan politiken och
föreningarna.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/496 012

§ 133
§ 118 au 2009-09-29
Fortsatt verksamhet för frivilligsamordnare
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta svaret som sitt eget
Beskrivning av ärende
En skrivelse har inkommit till förvaltningen angående tjänsten som
frivilligsamordnare, från pensionärsorganisationerna i kommunen. De
begär att tjänsten som frivilligsamordnare permanentas.
Det har genom stimulansbidrag från regeringen tillsatts en
frivilligsamordnare som ett stöd till frivilligverksamheten.
Tjänsten upphör i och med att stimulansmedlen upphör
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 134
Informationsdag för Omsorgsnämnden
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att en informationsdag ska anordnas under
hösten
Beskrivning av ärende
2:e vice ordförande Rolf Delcomyn (s) ställer frågan ifall Omsorgsnämnden
ska åka ut på en informationsdag under hösten.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

