SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-03-24
Plats och tid

1 (18)

Björkhaga, Sösdala Kl. 13.00 – 16.45

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)
Jenny Önnevik (s)
Roland Eriksson (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Roland Eriksson (s)
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

Justering

Winnie Aronsson (fp)
Jan Bexéus (m)
Lars-Göran Svensson (s)
Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Margareta Lindquist (kd)
Christine Friberg (s)
Anki Jönsson (s)

§ 37-46

Laila Jeppsson, omsorgschef
Per Elmgren, samordnare ekonom
Elisabet Mineur, distriktschef
Dan Kjellsson, myndighetschef
Jan Nilsson, adm chef
Kajsa Thorsell, MAS
Eva Kvist, kommunal
Annelie Flink, enhetschef
Lotta Helldah Tyrberg, sjuksköterska
Assar Nilsson. enhetschef
Ingrid Johansson, hab assistent
Lena Olsson, hab assistent
Siv Fors, hab assistent
Sonny Svensson, enhetschef
Elisabeth Nordin, hab assistent
Marina Olsson, jour biträde
Paula Svensson, hab assistent
Lisbeth Grip, enhetschef
Gunnel Persson, undersköterska
Ann-Charlotte Svensson, undersköterska
Rose-Marie Axelsson, undersköterska
Iréne Persson, sekreterare

Utdraget bestyrkes
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Utses att justera

Ulrika Johannesson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Ulrika Johannesson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2009-03-24

Anslagsdatum
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2009-04-02

Paragrafer 37 - 52

Anslagets nedtagande 2009-04-24

Omsorgsförvaltningen

________________________________________
Iréne Persson

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 37
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärende:
•

Kösituationen, läggs till under punkten kännedomsärende

Ärende 1 och 2 flyttas till punkt 13 och 14.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/66 010

§ 38
Utdelning av Kvalitetspris 2009
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att 2009 tilldela kvalitetspriset enligt
juryns förslag. Första pris tilldelas SIVO, andra pris tilldelas Sörlidens
gruppbostad och tredje pris tilldelas Ekegården.
Beskrivning av ärende
Kvalitetspriset kommer att delas ut en gång per år efter beslut i
omsorgsnämnden 2008-12-16 § 133. Priset delas ut till dem i
Förvaltningen som:
• Medvetet arbetar för att höja kvalitén
• Medvetet brutit ner och tydliggjort nämndens mål i konkret
vardagsarbete
• Medvetet genomfört kvalitetsarbete som bygger på respekt
och integritet för den enskilde brukaren
• Medvetet arbetat med att öka trivseln och uppnå ett positivt
arbetsklimat
• Möjligheter som skapar möjlighet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/51 010

§ 39
Riktlinjer för HSL, redovisning
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl till beslut
Nya riktlinjer har utarbetats inom HSL för att kvalitetssäkra arbetet
i verksamheten. Riktlinjerna kommer att uppdateras en gång per år.
Riktlinjerna finns tillgängliga på Internet.
Beskrivning av ärende
Enhetschef Annelie Flink och sjuksköterska Lotta Helldahl Tyrberg
redovisar nya riktlinjer för HSL.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2008/387 731

§ 40
§ 2 au 2009-01-20
§ 5 on 2009-01-27
Förtydligande till underlag avseende habiliteringsersättning
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att till kommunfullmäktige översända
förtydligande till underlag avseende habiliteringsersättning.
Beskrivning av ärendet
Distriktschef Elisabet Mineur redogör förtydligande till tidigare svar
på motion, öka dagersättningen för omsorgstagare i daglig verksamhet
inom LSS.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/146 731

§ 41
Svar till länsstyrelsen angående användning av beviljade statsbidrag till
personliga ombud 2008
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta svaret som sitt eget.
Skäl till beslut
Hässleholms kommun har avtal med PO-Skåne att bedriva verksamheten
med personligt ombud. PO-Skåne har under året haft två ombud som
arbetat heltid januari – december.
Beskrivning av ärende
Samarbetet bygger på kontakter med handläggare, enhetschef för
psykiatriverksamheten och de personliga ombuden. Enhetschefen för
psykiatriverksamheten har varit kontaktperson. De personliga ombuden är
delaktiga i olika samverkansformer inom kommunen och regionen t ex
Hässleholms Dialogen, en samverkan mellan omsorgsförvaltningen,
socialförvaltningen, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, primärvården
och psykiatriska kliniken. De personliga ombuden har även ingått i
referensgruppen till ett arbete som pågår, med att ta fram en
handlingsplan för hur psykiatriverksamheten i Hässleholm ska utformas.
Arbetsgruppen består av politiker och tjänstemän inom omsorgsnämndens
ansvarsområde.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 42
§ 36 on 2009-02-26
Kostnader för resa till och från dagverksamhet
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för svaret.
Skäl till beslut
Administrativ chef Jan Nilsson informerar angående kostnaderna för
färdtjänst. Samma regelverk gäller för resa till dagverksamhet från
ordinärt boende som vid resor från korttidsboende.
Beskrivning av ärende
2:e vice ordföranden Rolf Delcomyn (s) ställde frågan 2009-02-26
angående vad kostnaderna för resor till och från dagverksamhet är i
samband med att man bor på korttidsboende inom kommunen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-03-24

§ 43
Färdtjänst, information
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
Beskrivning av ärende
Administrativ chef Jan Nilsson informerar om ändringar i
färdtjänstreglementet för att möjliggöra överförandet av
huvudmannaskapet för färdtjänsten och riksfärdtjänsten till
Skånetrafiken under hösten 2010.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/147 012

§ 44
Delegation gällande bistånd i boende SoL & LSS
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att delegation 1:7, 1:8, 2:12, 2:13 under
tiden 2009-03-25—2009-06-16 ges till omsorgsnämndens arbetsutskott.
2009-06-17 återgår delegationen enligt delegationsbestämmelser tagna i
Omsorgsnämnden från och med 2009-01-01.
Skäl till Beslut
Bistånd i form av bostad gällande 4 kap 1 § SoL och 7 §, 9§ 9. LSS
Antalet brukare som beviljats boendeplatser, med lågt omvårdnadsbehov,
har varit hög. I förhållande till rikets snitt har Hässleholm många
boendeplatser per antalet invånare.
Detta föranleder omsorgsnämnden att under en begränsad tid återta
delegationen.
_____

Protokollsutdrag till
Dan Kjellsson

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/127 012

§ 45
§ 23 au 2009-03-10
Internkontroll lönehanteringen 2008.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna internkontroll lönehanteringen
2008.
Skäl till beslut
Internkontroll av att löner konteras på rätt arbetsställe.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/128 012

§ 46
§ 24 au 2009-03-10
Serveringstillstånd för restaurangerna på de särskilda boendena
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
underlag om serveringstillstånd för restaurangerna på de särskilda
boendena.
Beskrivning av ärende
De som bor på särskilt boende kan oftast inte ta sig till Systembolaget och
de anhöriga bor i många fall på annan ort. Om de som bor på särskilt
boende vill köpa ett glas vin eller liknande krävs serveringstillstånd.
Socialstyrelsen slår i riktlinjer fast de äldres rätt att själva bestämma när
och hur de vill dricka alkohol, vare sig de bor i ordinärt boende eller i
särskilt boende.

_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/148 042

§ 47
Budgetuppföljning per den 2009-02-28
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen
per den 2009-02-28
Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen och arbetsutskottet
i uppdrag att skriva en åtgärdsplan för en budget i balans 2009.
Redovisas i samband med nämndens sammanträde i juni 2009
Samt att utreda behovet av trygghetsboende i hela kommunen,
utredningen ska innehålla en kostnadsanalys.
Beskrivning av ärendet
Omsorgsverksamheten gjorde ett nettoresultat på 676,5 mnkr 2008.
Det budgeterade beloppet var 653 mnkr det vill säga verksamheten
visade ett underskott på drygt 23 mnkr.
För att komma i balans har därför ett antal åtgärder vidtagits.
En minskning av vårdpersonal inom hemtjänsten, särskilt boende
och gruppboende genomförs just nu. Detta betyder att besparingar
motsvarande ca 15 mnkr med helårseffekt just nu verkställs.
Konsekvensen är därmed att det kommer att produceras nästan
70 000 mindre arbetade timmar 2009 jämfört med 2008.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN
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Sid
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§ 48
Redovisning av delegeringsbeslut
a.
1
2
3
4
5
6
7
8
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2009-02-01 – 2009-02-28
Boendestöd, bifall och avslag
Särskilt boende, bifall och avslag
Avlösning, bifall och avslag
Kontaktperson, bifall och avslag
Hemtjänst, bifall och avslag
Korttid, bifall och avslag
Matdistribution, bifall och avslag
Trygghetslarm, bifall och avslag

1+1 beslut
10+1 beslut
5+0 beslut
2+0 beslut
84+0 beslut
23+5 beslut
58+0 beslut
91+0 beslut

LSS-insatser 9 §:2-10, bifall och avslag 2009-02-01 – 02-28 14+5 beslut
Färdtjänst, bifall och avslag 2009-02-01--2009-02-28
74+4 beslut
Riksfärdtjänst, 2009-02-01—2009-02-28
dnr 11/09-18/098+0 beslut
Avskrivning av utestående fodringar, 2009-02-25
Anställningar omr. ÄO norr, 2009-03-01, omr. ÄO syd, 2009-02-24.
omr. HO 2008-12-01 – 2009-02-26.
Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2009-03-10, sekretess

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 49
Föreligger för kännedom följande handlingar
A. Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2009-02-23 § 13,
Revisionsrapport avseende granskning av ledningssystem för hälso- och
sjukvårdsinsatser inom äldreomsorgen.
B. Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll 2009-02-23 § 14, Ekologiska
livsmedel - svar på motion.
C. Inkommet klagomål
D. Tillsyn LSS
E. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2009-03-10
F. Kösituationen 2009-03-02

Beslut inkommet klagomål § 49 c
Omsorgsnämnden beslutar att anta svaret som sitt eget.
Skäl till beslut
Dan Kjellsson, myndighetschef redogör för svaret på inkommet klagomål.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att övriga ärenden läggs till
handlingarna
_____

Protokollsutdrag till
LJ

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/170 020

§ 50
Pandemiplanen, redovisning
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till
handlingarna
Beskrivning av ärende
MAS Kajsa Thorsell informerar om pandemiplanering för den kommunala
hälso- och sjukvården, vård och omsorg i Hässleholms kommun.
Beskrivning av ärende
Hotet om en ny världsomspännande influensapandemi har lyfts fram de
senaste åren av bland annat FN:s världshälsoorganisation (WHO) och allt
talar för att alla samhällssektorer kan drabbas av en pandemi i form av en
omfattande sjukfrånvaro bland de anställda. Alla verksamhetsansvariga
och i synnerhet de inom samhällsviktig verksamhet bör därför ha en
beredskap för hur verksamheten kan bedrivas under de förutsättningar
som råder vid en pandemi.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/83 739

§ 51
§ 15 on 2009-02-26
Uppföljning av akuta hembesök av läkare
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
Uppföljning av ärendet ska ske varje månad till omsorgsnämnden.
Skäl till beslut
Carema primärvård AB har på uppdrag av Region Skåne utsetts att ersätta
den beredskapsjourlinje som primärvården tidigare ansvarat för. Det är
viktigt att omsorgsnämnden följer upp utvecklingen och därför föreslås att
regelbunden information sker av hur utnyttjandet av befintliga läkarbilar
utnyttjas för den Nordöstra delen av Skåne.
Beskrivning av ärende
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kajsa Thorsell informerar om hur
Caremas läkarbilar har fungerat under de tre första veckorna. Antalet
besök var ca 34 stycken och av dessa var ca 10 av sådan karaktär att
läkare kom ut på besök. Första helgen var lätt kaotisk då Caremas växel
blev för hårt belastad och det gick inte att komma fram på telefon. Detta
har dock åtgärdats och tillgängligheten är nu åter bra. Ett problem som
uppstått är informationen kring hur de enskilda vårdtagarna följs upp
avseende journalanteckningar. Sjuksköterskorna får ifrån vår sida ta ett
stort ansvar i detta. Ett annat problem är att Carema har haft svårt att
hitta till rätt adress.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 52
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
Beskrivning av ärendet
Administrativ chef Jan Nilsson och Eva Kvist kommunal, informerar utifrån
ett studiebesök på äldreförvaltningen i Karlskrona kommun. De har infört
en bra fungerande vikariepool inom äldreomsorgen istället för att var och
en av enhetscheferna ringer in vikarier.
Omsorgschef Laila Jeppsson informerar om att nya regler för
kommunanställda gäller angående bisysslor.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

