SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-08-18
Plats och tid

1 (13)

Högalid, Storstugan Kl. 13.30 – 15.15

Beslutande
Ledamöter

John Bruun (fp) ordf
Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf
Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf
Göran Blomberg (m)
Kerstin Andersson (c)
Majliss Persson (c)
Anna Gustavsson (kd)
Niklas Grundström (fv)
Jenny Önnevik (s)
Sorin Raduta (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Karin Paulsson (m)
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

Winnie Aronsson (fp)
Jan Bexéus (m)
Lars-Göran Svensson (s)
Axel Wahlqvist (c)
Margareta Lindquist (kd)
Christine Friberg (s)
Roland Eriksson (s)
Anki Jönsson (s)

Laila Jeppsson, omsorgschef
Iréne Persson, nämndsekreterare
Per Elmgren, ekonom
Linda Asplund, kvalitetsutvecklare
Eva Kvist, kommunal

§§ 106-107

Utses att justera

Cecilia Tornerefelt

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Cecilia Tornerefelt

Justering

Paragrafer 106 - 116

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-08-18

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2009-08-18

Anslagsdatum
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2009-08-26 Anslagets nedtagande
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2009-09-17

Omsorgsförvaltningen

________________________________________
Iréne Persson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-08-18

Sid
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§ 106
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärende:
•

Riksfärdtjänsten dnr 45/09 – 78/09 läggs till under ärende 7
Redovisning av delegeringsbeslut

•

Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll sekretess 2009-08-11
läggs till under ärende 7 Redovisning av delegeringsbeslut

•

Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 2009-08-11 läggs till
under ärende 8 för kännedom

•

Inbjudan från Sveriges Pensionärsförbund, temadag.

•

Samarbete mellan närkommuner gällande nattpatrullen

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-08-18
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Dnr 2009/434 042

§ 107
Delårsbokslut
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna halvårsbokslutet per den
30 juni 2009
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen prognostiserar ett underskott på 21 232 mkr.
Detta beror till stor del på att LSS verksamhetens verksamhet fortsätter
att öka och beräknas uppgå till 9.8 mnkr. Särskilt boende visar på ett
underskott på 7 mnkr och det beror på att de beslutade neddragningarna
inte får helårseffekt. Hemvårdens underskott beräknas bli 4,6 mnkr.
Antalet köpta platser visar på ett överskott på 3,8 mnkr.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr 2008/364 739

§ 108
§ 102 au 2009-08-11
Tillsyn av arbete med våldsutsatta kvinnor och barn
Beslut
Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förtydliga svaret till
Länsstyrelsen på punkten gällande att omsorgsnämnden inte arbetar aktivt
för att identifiera våldsutsatta kvinnor och därefter skicka svaret till
Länsstyrelsen
Omsorgsnämnden beslutar att anta svaret till länsstyrelsen som sitt eget.
Beskrivning av ärende
Länsstyrelsen har gjort ett tillsynsbesök september 2008. Länsstyrelsen
granskade områden som:
• Hur socialtjänsten handlägger och utreder anmälningar och ansökningar
som rör våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld samt om
bistånds beslut fattas i dessa ärenden
• Hur socialtjänsten hanterar sekretessreglerna inom dessa ärenden
• Hur socialtjänsten tillgodoser behovet av stöd och hjälp för våldsutsatta
kvinnor, bl.a. skyddat boende
• Om socialtjänstens dokumentation uppfyller de krav som kan ställas på
sådan och eventuella bister som förekommer
• Hur socialtjänsten arbetar med uppföljning och kvalitetsutveckling av
verksamheten.
• Hur socialtjänsten samverkar dels inom och mellan kommuner, dels
med övriga berörda myndigheter.
• Hur socialtjänsten uppmärksammar den utsatthet som kvinnor med
funktionshinder, kvinnor med missbruksproblematik, kvinnor med utländsk
bakgrund, och äldre kvinnor kan leva i samt hur man hanterar den
särskilda problematiken kring hedersrelaterat våld.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2009/409 739

§ 109
§ 101 au 2009-08-11
Ej verkställda beslut per den 30 juni redovisade till länsstyrelsen
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna att underlaget gällande ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS per den 30 juni 2009 överlämnas
till länsstyrelsen, kommunfullmäktige samt kommunens revisorer.
Beskrivning av ärende
Antalet ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska återkommande
rapporteras till länsstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens
revisorer.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Länsstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2009-08-18
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Dnr 2008/603 047

§ 110
§ 103 au 2009-08-11
Slutrapport år 2 stöd till frivilligverksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta slutrapport år 2 avseende
frivilligverksamheten som sin egen.
Skäl för beslut
I reglementet för stimulansmedel framgår att en slutrapport ska redovisas.
Beskrivning av ärende
Under 2006 utfärdades statliga medel för att förstärka stödet till anhöriga
samt till frivilligverksamheten. Omsorgsnämnden ansökte och beviljades
medel om 410 tkr/år för stöd till frivilligverksamheten. I april 2007
anställdes en resursperson för att utveckla frivilligverksamheten som ett
komplement till befintligt anhörigstöd. Frivilligverksamheten verkar för att
skingra ensamhet och isolering samt bidrar till att sociala kontakter
bibehålls eller skapas. Projektet har lett till att frivilligverksamhetens roll
förtydligats och nu börjar bli en mer naturlig samarbetspartner inom vård
och omsorg.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2009-08-18
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Dnr 2008/380 047

§ 111
§ 104 au 2009-08-11
Delrapport kompetens- och kvalitetsutvecklingsprogram avseende
anhörigstöd
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta delrapporten avseende kompetensoch kvalitetsutvecklingsprogram för anhörigstöd som sin egen.
Skäl för beslut
I reglementet för stimulansmedel framgår att en delrapport ska redovisas.
Beskrivning av ärende
Under 2008 utfärdades statliga medel för att genomföra en samlad
kompetens- och kvalitetsutvecklingsprogram avseende anhörigstöd. Fokus
för projektet är att deltagarna ska få en fördjupad kunskap om
anhörigstöd. Behovet av stöd ska identifieras och tydliggöras.
Handlingsplan för anhörigstöd ska upprättas. Projektet genomförs i
partnerskap med anhöriga.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-08-18

Sid

9 (13)

§ 112
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2009-06-01 – 07-31
i.Hemtjänst, bifall och avslag
ii.Ledsagning, bifall och avslag
iii.Särskilt boende, bifall och avslag
iv.Bostad med särskild service, bifall och avslag
v.Boendestöd, bifall och avslag
vi.Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag
vii.Korttid, bifall och avslag
viii.Avlösning, bifall och avslag
ix.Anhörigvårdare, bifall och avslag
x.Anhörigvårdare boendestöd, bifall och avslag
xi.Trygghetslarm, bifall och avslag
xii.Matdistribution, bifall och avslag
xiii.Kontaktperson, bifall och avslag

189+0
3+0
33+15
4+0
5+1
5+0
56+0
9+0
2+2
0+1
180+0
138+2
10+0

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

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall o avslag 09-06-01—07-31
43+15 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2009-03-01—03-31
152+0 beslut
d. Riksfärdtjänst 2009-06-01—06-30 dnr 45/09-79/09
e. Anställningar omr ÄO syd, ÄO norr 2009-06-15, 2009-06-16
f. Anställningar omr HO 2009-06-29
g. Avskrivning av småbelopp 2009-06-29
h Jämkning av månadsavgiften pga av dubbla boendekostnader
2009-06-06—2009-07-06
i. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2009-06-16 sekretess
j. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2009-08-11 sekretess
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-08-18

Sid
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§ 113
Föreligger för kännedom följande handlingar
1. Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll § 67, Motion gällande
hemtjänstens inrapporteringssystem ”Intraphone” – svar.
2. Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll § 74, Trygghetsboende för
äldre kommuninvånare.
3. Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll § 75, nytt ansvarsområde
för tekniska nämnden, ny organisation av tekniska kontoret samt framtida
alternativa driftsformer.
4. Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll § 80, verksamhetsmål
2009 för nämnder och bolagsstyrelser.
5. Kommunala Pensionärsrådets sammanträdesprotokoll 2009-06-22
6. Samverkansprotokoll 2009-06-18
7. Rapport om anmälan (sekretess)
8. Kösituationen
9. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2009-08-11
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-08-18

Sid
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§ 114
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Omsorgschef Laila Jeppsson informerar angående:
•
•
•
•
•
•
•
•

IntraPhone, företagsförändringar
Verksamheten med resurspool byggs upp och startar i höst
Hässleholms Kommun har utarbetat en Trafiksäkerhetspolicy – rutin
Vårdtyngdsmätning görs inom hemtjänsten och vårdboende
Pandemiplanen
Medarbetarenkät är sammanställd och redovisas på
omsorgsnämndens sammanträde i september
Trygghetsboende med 30 lägenheter förväntas stå klart i slutet på
år 2010
Inkomna klagomål, fel och brister, från januari till juni 2009

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-08-18

Sid
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§ 115
Inbjudan från Sveriges Pensionärsförbund
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att två representanter från majoriteten och två
representanter från oppositionen deltar på Temadagen, Att Leva och Bo i
Hässleholms kommun på äldre dagar, som SPF 159 Hässleholm anordnar
den 10 september 2009.
Beskrivning av ärende
Inbjudan från Sveriges pensionärsförbund SPF 159 Hässleholm, har
skickats till omsorgsnämndens ledamöter. Temadagen, Att Leva och Bo i
Hässleholms kommun på äldre dagar, anordnas den 10 september 2009.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-08-18

Sid
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§ 116
Samarbete mellan närkommuner gällande nattpatrullen
Beslut
Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten med
samarbete mellan närkommuner avseende nattpatrullen.
Skäl till beslut
Ledamot Kerstin Andersson (c) ställer frågan om det finns möjlighet att
samarbeta med närliggande kommuner när det gäller nattpatrullen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

