SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-04-21
Plats och tid

1 (19)

Norra station, aulan, kl 13.30 – 16.30

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)
Jenny Önnevik (s)
Majliss Persson (c)
Anna Gustavsson (kd)
Sorin Raduta (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Jan Bexéus (m)
Anki Jönsson (s)
Övriga närvarande
Ersättare
Winnie Aronsson (fp)
Lars-Göran Svensson (s)
Lina Bengtsson (m)
Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Margareta Lindquist (kd)
Christine Friberg (s)
Roland Eriksson (s)
Övriga deltagande

Laila Jeppsson, omsorgschef
Den Kjellsson, avdelningschef
Per Elmgren, ekonom
Elisabet Mineur, distriktschef
Camilla Windeborn, enhetschef
Camilla Skatt Säfström, handläggare
Jessica Tronäss, handläggare
Christina Petersén, enhetschef
Jan Nilsson, administrativ chef/sekreterare

§
§
§
§
§

56
56
56
56
56

Utses att justera

Jenny Önnevik

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Jenny Önnevik

Justering

Paragrafer 47 – 63

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-04-21

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2009-04-21

Anslagsdatum
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2009-05-06
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Anslagets nedtagande 2009-05-27

Omsorgsförvaltningen

________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Sid

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-04-21

Sid

3 (19)

§ 47
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärende
• Ändring av delegat i delegationsordningen
• Utskick till privata fastighetsägare avseende ombyggnation av
lägenheter till trygghetsboende.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2009-04-21
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Dnr 2009/227 042

§ 48
Budgetuppföljning per 2009-03-31
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av det ekonomiska
utfallet med – 19,4 mkr per 2009-03-31 och skicka det till
Kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärende
Omsorgsverksamheten visar på ett underskott på 19,4 mkr för år 2009.
Det ökade underskottet beror på att planerade neddragningar inte kunnat
genomföras i planerad takt samt att handikappomsorgen visar på en
volymökning jämfört med 2008.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-04-21
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Dnr 2009/185 019

§ 49
§ 31 au 2009-04-07
Internkontroll 2009
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2009,
enligt bilaga 1, granskningsrapporten skall redovisas till
omsorgsnämnden i samband med årsredovisningen och
internkontrollplanen 2009 skall överlämnas till
kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärende
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen.
Nämnden skall enligt Kommunallagen 6 kap 7§ inom sitt
område tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
mål, riktlinjer och föreskrifter.
Kommunfullmäktige har antaget regler för intern kontroll i
Hässleholms kommun 2008-11-26 § 150 och dessa ersätter
tidigare reglemente antaget av kommunfullmäktige 2007-0326, § 18.
Med intern kontroll menas de insatser som görs för att
säkerställa att planering, genomförande, rapportering,
uppföljning och utvärdering i hela den kommunala
organisationen fungerar tillfredsställande.
Kommunstyrelsen har ansvar för att regler för den interna
kontrollen upprättas och uppdateras. Kommunstyrelsen ska
med utgångspunkt från nämndernas granskningsrapporter och
utförd intern kontroll av egen verksamhet bedöma hur
kommunens samlade interna kontroll fungerar. Bedömningen
ska göras senast i samband med upprättande av
årsredovisningen.
Kommunstyrelsen beslutade § 194/08 att ”… varje förvaltning i
sin interna kontrollplan för 2009 ska ta med kontrollmomentet
avtalstrohet vid inköp av kontorsmaterial och kontrollera hur
det följs”.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-04-21
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Dnr 2009/180 731

§ 50
§ 27 au 2009-04-07
Angående 9 § 9 stöd i eget boende enligt LSS
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att insatsen stöd i eget boende enligt
9 § 9 LSS inte behöver gå via Omsorgsnämndens arbetsutskott samt
uppdrar åt omsorgsförvaltningen att i samband med översynen av
kriterier beakta frågan om boende enligt 9 § 9 LSS även för personkrets 3.
Beskrivning av ärende
Sedan de senaste kriterierna för LSS antogs av Omsorgsnämnden 200504-13 har beviljats stöd för personkrets 3 i eget boende enligt 9 § 9 LSS. I
kriterierna framgår det att insatsen riktar sig till personkrets 1 och 2.
Anledningen till detta var att de som tillhör personkretsen och kan klara
eget boende med stöd inte ska vara beroende av hemtjänst.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2009-04-21
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Dnr 2009/181 735

§ 51
§ 28 au 2009-04-07
Inriktningsändring avseende två lägenheter på Björkhaga, Sösdala
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ändra inriktningen avseende de två små
lägenheterna på Björkhaga för att användas som växelvårdsplatser.
Beskrivning av ärendet
På Björkhaga finns två mindre lägenheter. Enligt boendesamordnaren är
dessa svåra att få personer som fått beslut om särskilt boende att tacka ja
till. För närvarande finns det behov av växelvårdsplatser i kommunen.
Behovet kan förväntas öka eftersom insatsen kan förlänga vistelsen i det
ordinära boendet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-04-21
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Dnr 2009/149 046

§ 52
§ 29 au 2009-04-07
Ansökan om utdelning ur Br Hjorts minnesfond
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att dela ut
21 000 kronor ur stiftelsen Bröderna Einar och Arvid Hjorts minnesfond till
Vankiva Församlings minnesfond.
Tydlig redogörelse över hur 2009 års utdelade medel har använts skall
lämnas under år 2010.
Skäl till beslut
21 000 kronor finns disponibelt för utdelning och det finns en sökande som
uppfyller fastställda krav för att erhålla medel.
Beskrivning av ärende
Ändamålet med stiftelsen innebär att avkastningen varje år skall användas
till de gamlas, i Vankiva gamla kommun, fest och trevnad, i första hand
under julhelgen. Vankiva Församlings minnesfond uppfyller fastställda krav
för att erhålla medel och är enda sökande. Begärd redogörelse över hur
2008 års utdelade medel har använts har lämnats in
_____

Protokollsutdrag till
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2009-04-21
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Dnr 2009/186 019

§ 53
§ 30 au 2009-04-07
Angående stöd till anhörigvårdare som inte är anställda
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att hemställa hos kommunstyrelsen att
avkastningen från Hässleholms Kommuns Sociala Stiftelse under 2010 får
användas av Omsorgsnämnden för stödinsatser till anhöriga/närstående
som vårdar sin make/maka/motsvarande men som inte är anställda inom
kommunen.
Skäl till beslut
Hässleholms kommuns Sociala Stiftelse har bildats genom en
sammanläggning av donationer.
Stiftelsen förvaltas av kommunstyrelsen medan socialnämnden beslutar
om den del av den årliga avkastningen som delas ut.
Motsvarande donation eller stiftelse finns inte för omsorgsnämndens
verksamhet.
Omsorgsnämnden har fått framställningar om att de anhörigvårdare som
är pensionärer och därmed inte anställda i kommunen bör
uppmärksammas på något sätt. De får varken någon ekonomisk eller
annan ersättning för sina betydande insatser.
Stöd till anhörigvårdare uppmärksammas även i ett nationellt perspektiv
vilket bland annat märks i att en beslutad ändring i socialtjänstlagen från
och med 2009-07-01 ger kommunerna ett större ansvar för stöd till
anhöriga.
Omsorgsnämnden vill på något sätt visa sin uppskattning till de
anhöriga/närstående som vårdar sin maka/make/motsvarande i hemmet
utan någon ersättning. Med hänvisning till nämndens ekonomiska situation
är det inte möjligt att genomföra detta inom nuvarande budgetram för
2009 och 2010.
Hur stödet ska ges är ännu inte klart men det kan t ex vara anhörigcirklar
för erfarenhetsutbyte och som ’stöd’ i en många gånger svår eller tung
situation, hälsofrämjande stöd i form av hälsoundersökning eller anpassade
aktiviteter för att stärka den fysiska hälsan såsom massage eller fotvård
någon gång per år.
Protokollsanteckning
Ann Ericsson (C) anser att nämndens ledamöter kan efterskänka sina
arvoden vid ett sammanträde för att ha som en resurs att kunna dela ut
vid behov till äskanden med små kostnader.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-04-21

10 (19)

Dnr 2009/183 012

§ 54
§ 32 au 2009-04-07
Dagverksamhet på Kaptensgården
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att starta en dagverksamhet för dementa på
Kaptensgården from den 17 augusti 2009, verksamheten ska följas upp i
februari 2010. Målgruppernas olika behov ska förtydligas.
Verksamheten budgeteras genom nämndens medel för oförutsett med 633
tkr under 2009 och med helårskostnad 1 518 000 kr läggs in i budgeten
fr o m 2010.
Beskrivning av ärende
Det finns många som ansöker om demensplats på grund av att man har
svårt att klara situationen i hemmet. En ny dagverksamhet för personer
med demenssjukdomar skulle öka möjligheterna till kvarboende. Det
innebär även större valfrihet och kvalitet för den enskilde brukaren.
Målgruppen är personer med demenssjukdomar under och över 65 år.
Det finns befintliga lokaler som är anpassade för målgruppen på
Kaptensgården. Utemiljön behöver anpassas genom att sätta upp staket.

Protokollsanteckning
Rolf Delcomyn (S) framför att socialdemokraterna är positiva till den nya
dagverksamheten för dementa på Kaptensgården men anser att det är
moraliskt fel att starta den när man samtidigt drar ner på antalet tjänster i
annan verksamhet inom förvaltningen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2009-04-21
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Dnr 2009/158 740

§ 55
§ 41 au 2009-04-21
Synpunkter från gruppbostaden Plommonstigen
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningschefens förslag till skrivelse
som sin egen.
Beskrivning av ärende
Synpunkter har kommit från god man/syster till en av de boende på
gruppbostaden Plommonstigen med anledning av den personaltäthet som
finns där.
_____

Protokollsutdrag och skrivelse till
Karina Håkansson, Södra Byvägen 23, 281 46 Tormestorp
Sonny Svensson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN
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Sid
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§ 56
Ärendegranskning
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för redovisningarna
Beskrivning av ärende
Handläggare från myndighetskontoret redovisar tillsammans med
enhetschefer tre ärenden. Redovisningen, inom handikappomsorgen,
omfattar hur utredning och beslut gjorts och hur enhetscheferna verkställt
de fattade besluten.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 57
Sjuktransporter
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
Beskrivning av ärende
Vid ett vårdtillfälle har en brukare från ett särskilt boende i Hässleholm
lämnats ensam i ett väntrum på CSK efter besök på röntgenavdelningen.
Händelsen har anmälts och chefsöverläkaren på CSK har förklarat
händelsen med tidsbrist hos personalen på röntgenavdelningen. Ytterligare
en anledning är att det under helger och nätter finns färre bårtaxi i trafik
vilket också ger längre väntetider.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN
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§ 58
Akutläkare
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärendet
Under den tid Caremas läkarbilar svarat för akutläkarinsatserna
har inga extraordinära händelser skett som föranleder några
allvarliga problem. Uppenbart är dock att väntetiden är lång vid de
tillfällen som läkare ska konstatera dödsfall. Detta är ett
gemensamt problem för många kommuner och som tillsammans
med ytterligare frågor kommer att tas upp på ett möte med
medicinskt ansvariga sjuksköterskor från de olika kommunerna i
Skåne.
Ny rapport kommer att ske till nämnden vid sammanträdet i maj.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum
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§ 59
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2009-03-01 – 03-31
i. Hemtjänst, bifall och avslag
104+1 beslut
ii. ledsagning, bifall och avslag
1+0 beslut
iii. Särskilt boende, bifall och avslag
13+4 beslut
iv. Boendestöd, bifall och avslag
5+0 beslut
v. Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag
4+0 beslut
vi. Korttid, bifall och avslag
22+1 beslut
vii. Avlösning, bifall och avslag
10+0 beslut
viii. Anhörigvårdare, bifall och avslag
0+2 beslut
ix. Trygghetslarm, bifall och avslag
104+0 beslut
x. Matdistribution, bifall och avslag
63+0 beslut
b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 2009-03-01 - 03-31 25+0 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2009-03-01—03-31
77+0 beslut
d. Riksfärdtjänst 2009-03-01—03-31
dnr 19-27/09
e. Avskrivning av utestående fordringar, 2009-03-18 och 2009-03-19
f. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2009-04-07, (ej helt justerat)
sekretess

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum
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16 (19)

§ 60
Föreligger för kännedom följande handlingar
1. Patientnämnden, årsredovisning 2008
2. Anhörigföreningen, ansökan om bidrag 2009-03-30, Ansökan
avslagen…
3. Arbetsutskottets protokoll 2009-04-07
4. Kösituationen till särskilt boende 2009-04-01

Beslut
punkt 2
Omsorgsnämnden beslutar att hänvisa till tidigare beslut om att
bidrag till föreningar beviljas av Fritidsnämnden och inte av
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden beslutar att i övrigt lägga ärendena till
handlingarna.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 61
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Omsorgschef Laila Jeppsson informerar:
• Genomförande av kommunfullmäktiges beslut avseende förebyggande
samtal med alla 75-åringar i kommunen har påbörjats. Brev har
skickats ut till 412 personer, 83 av dem är intresserade av ett besök.
• Länsstyrelsen ska den 5-8 maj göra en tillsyn av kommunala
psykiatriverksamheten i Hässleholms kommun.
• Revisionens, via ÖhrlingsPricewaterhouseCooper, vårdtyngdsmätning
har genomförts på cirka en tredjedel av nämndens äldreomsorg och
ska nu i egen regi genomföras på övriga två tredjedelar. Resultatet ska
därefter följas upp tillsammans med en vårdtyngdsmätning som görs
på samma sätt som de som tidigare genomförts.
• Antal permanentboende i Hässleholm jämfört med snittet i Skåne och
Sverige under 2001 – 2006 redovisas. Redovisningen bifogas
protokollet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 62
§ 40 au 2009-04-21
Ändrad delegat
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ändra delegat i nämndens
delegationsordning, punkt 6:17, ”Beslut om att avge yttrande i frågor om
särskild avgift” så att beslut ska fattas av ”Handläggare”.
Beskrivning av ärende
Nuvarande delegat, ”Boendesamordnare” går i pension 2009-04-30.
Arbetsuppgiften att fatta ”Beslut om att avge yttrande i frågor om särskild
avgift” förläggs till särskild utsedd handläggare.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 63
Skrivelse till privata fastighetsägare
Beslut
Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsförvaltningen att skicka en skrivelse
till privata fastighetsägare i Hässleholms kommun om ombyggnation av
lägenheter till trygghetsboende.
Beskrivning av ärende
Cecilia Tornerefelt (M) frågar om det skickats någon skrivelse till privata
fastighetsägare i Hässleholms kommun om möjligheten att bygga om
vanliga lägenheter till lägenheter för trygghetsboende med hänvisning till
att det är en efterfrågan på sådant boende. Om sådan skrivelse inte
skickats föreslår Tornerefelt att det görs.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

