SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-11-10

Plats och tid

1 (22)

Högalid, Storstugan Kl. 13.30 – 17.00

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)
Sorin Raduta (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Karin Paulsson (m)
Christine Friberg (s)
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

Winnie Aronsson (fp)
Jan Bexéus (m)
Lars-Göran Svensson (s)
Lina Bengtsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Margareta Lindquist (kd)
Per-Gunnar Andersson (fv)
Roland Eriksson (s)
Anki Jönsson (s)

§ 135 - 148
§ 135 - 148

tj § 148 - 153
§ 135 - 142
tj § 148 - 153

Laila Jeppsson, omsorgschef
Dan Kjellsson, myndighetschef
Per Elmgren, ekonom
Miran Didrani, fixarMiran
MariAnne Norén, distriktschef
Linda Asplund, kvalitetsutvecklare
Kerstin Mauritzson, distriktschef
Niklas Persson, projektledare
Iréne Persson, nämndsekreterare

§
§
§
§
§
§
§

135
135
136
135
135
141
141

-

148
140
138
148
148
148
148

Utses att justera

Göran Blomberg

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Göran Blomberg

Justering

Paragrafer 135 - 153

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-11-10

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2009-11-10

Anslagsdatum
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2009-11-19

Anslagets nedtagande

2 (22)

2009-12-10

Omsorgsförvaltningen

________________________________________
Iréne Persson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-11-10

Sid

3 (22)

§ 135
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärende:
• Utmärkelse till elev på omsorgsprogrammet
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-11-10

4 (22)

Dnr 2009/ 539 042

§ 136
§ 124 au 2009-10-27
Ekonomiskt utfall per den 30 september 2009
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen per den
30 september 2009
Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämndens underskott beräknas till 22 850 tkr
Prognosen är oförändrad i förhållande till föregående månad
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-11-10

Sid

5 (22)

Dnr 2009/567 042

§ 137
Ekonomiskt utfall per den 31 oktober 2009
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen per den
31 oktober 2009
Beskrivning av ärende
Omsorgsnämndens underskott beräknas till 24 767 tkr.
Det ökade underskottet beror på att omsorgsförvaltningen har ökat de
köpta korttidsplatser tillfälligt för personer som väntar på vårdboende.
Den nya verksamheten på Andersgården har blivit lite försenad och
kommer att starta den 1/12 samt att ett LSS beslut förväntades bli ett
LASS ärende vilket inte försäkringskassan antog.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-11-10

§ 138
Information fran FixarMiran
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Miran Didrani informerar om sitt arbete som FixarMiran.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

6 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-11-10

Sid

7 (22)

Dnr 2009/541 040

§ 139
§ 125 au 2009-10-27
Ändrade taxor och avgifter
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en
konsekvensanalys av ärendet
Omsorgsnämnden beslutar att återremitera ärendet till nämndens
sammanträde 2009-12-15
Beskrivning av ärende
Med utgångspunkt i den av fullmäktige antagna budgeten och för att
upprätthålla en hög kvalitet i vården och omsorgen i Hässleholms
kommun, har tagit fram ett förslag till avgiftshöjningar inom
omsorgsnämnden. Även efter föreslagna höjningar är kostnaderna under
kommunens självkostnadspris.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-11-10

Sid

8 (22)

Dnr 2009/542 028

§ 140
§ 126 au 2009-10-27
Julklappar till personalen
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att 350 tkr från omsorgsnämndens konto går
till inköp av julklappar till anställda
Beskrivning av ärende
År 2009 har varit ett år med stora förändringar som har berört många
anställda. Att visa personalen i omsorgsförvaltningen uppskattning för det
arbete som de gör genom att ge en julklapp är viktigt.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-11-10

Sid

9 (22)

Dnr 2009/543 012

§ 141
§ 127 au 2009-10-27
§ 8 on 2009-01-27
§ 140 on 2008-12-16
§ 119 on 2008-11-11
Delaktighet, kontinuitet, social samvaro och kost
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt omsorgsförvaltningen att arbeta
vidare med dessa frågor enligt redovisad rapport samt att återkomma med
en redovisning gällande kosten i januari.
Beskrivning av ärende
Omsorgsförvaltningen fick av Omsorgsnämnden i uppdrag att arbeta vidare
med Delaktighet, Kontinuitet, Social samvaro och kost utifrån
Socialstyrelsens Öppna jämförelser som har tagits fram 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. 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.
Mat påvisar vilken möjlighet man har att påverka när mat serveras och
vilken mat man får.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-11-10

Sid

10 (22)

§ 142
Äldreguiden/öppna jämförelser
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Linda Asplund, kvalitetsutvecklare, redovisar årets resultat från
Äldreguiden. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla
Öppna jämförelser inom vården och omsorgen. Äldreguiden är ett
led i detta arbete. Äldreguiden ska ses som ett hjälpmedel för äldre
och närstående som vill ha information om ett visst äldreboende,
korttidsboende, hemtjänst, dagvård för dementa eller en kommun.
Guiden är även till för förvaltningsledning och personal och kan
användas i arbetet med att förbättra kvalitén inom vården och
omsorgen av de äldre. Resultatet finns att hämta på socialstyrelsens
hemsida.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-11-10

Sid

11 (22)

§ 143
Nationellt fackspråk för vård- och omsorg
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till
handlingarna
Beskrivning av ärende
MariAnne Norén distriktschef, informerar om nationellt fackspråk för
vård- och omsorg. Regeringen har gett Socialstyrelsens äldreenhet i
uppdrag att utveckla ett nationellt fackspråk för att beskriva äldre
personers behov och insatser. År 2011 ska alla kommuner vara igång
med nationellt fackspråk.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-11-10

Sid

12 (22)

Dnr 2009/462 003

§ 144
§ 120 on 2009-09-29
§ 111 au 2009-09-08
Rutiner för Socialtjänstlagen
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinjerna för socialtjänstlagen.
Riktlinjerna ersätter de tidigare ”kriterier för behovsbedömning vid insatser
enligt socialtjänstlagen (SoL). Antagna ON 2005-04-13 § 42.
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 vägledande vid handläggning och genomförande
av bistånd enligt SoL. Riktlinjerna är en allmän handling som är tänkt att
finnas på kommunens hemsida.
För vidare precisering av riktlinjerna är det tänkt att ytterligare ett
dokument skapas som mer detaljerat beskriver innehållet i riktlinjerna.
Dessa är tänkta att användas som arbetsmaterial ute i verksamheterna.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-11-10

Sid

13 (22)

Dnr 2009/562 003

§ 145
Rutiner LSS
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinjerna för Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Riktlinjerna ersätter de tidigare
”kriterier för LSS. Antagna ON 2005-04-13 § 42.
Beskrivning av ärende
Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen beslöt under våren att
framarbeta nya riktlinjer för LSS. Omsorgsnämnden antog 2005 kriterierna
för LSS.
Riktlinjerna ska fungera vägledande vid handläggning och genomförande
av bistånd enligt LSS. Riktlinjerna är en allmän handling som är tänkt att
finnas på kommunens hemsida.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-11-10

Sid

14 (22)

Dnr 2009/544 739

§ 146
Redovisning av ej verkställda beslut
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna att underlaget överlämnas till
kommunfullmäktige samt kommunrevisorerna. Underlaget gäller ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS per den 30 september 2009.
Omsorgsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om
medel, avseende kostnaderna för 10 köpta platser på särskilda boende.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Beskrivning av ärende
Antalet ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skall återkommande
rapporteras till länsstyrelsen.
Antalet personer inom äldreomsorgen som väntar på ett permanent
vårdboende har ökat kraftigt. I somras var kön ca 30-40 personer och idag
uppgår kön till ca 80 personer. Ökningen förklaras av Trobeck och
Qvarngårdens avveckling.
För att undvika att förvaltningen blir ålagd att betala s.k. ”särskild avgift”
till staten hemställer ON om 765 000 kr för att tillfälligt köpa ytterligare 10
platser from 2009-11-10 tom 2009-12-31. Platserna kostar 1 500 kr per
dag under 51 dagar dvs totalt 765 000 kr.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-11-10

Sid

15 (22)

§ 147
Sammanträdestider 2010
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta förslaget på sammanträdestiderna för
arbetsutskottet samt att tidpunkten för omsorgsnämndens sammanträde
ändras till kl 13.30
Beskrivning av ärende
Nya sammanträdesdagar måste fastställas varje år.
Yrkanden
Cecilia Tornerefelt (m) yrkar bifall enligt förslaget
Rolf Delcomyn (s) yrkar avslag till förslaget
Proposition
Cecilia Tornerefelt begär votering.
omsorgsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja-röst för bifall till Tornerefelts yrkande
Nej-röst för bifall till Delcomyns yrkande
Med 3 ja-röster för Tornerefelts yrkande mot 9 nej-röster för Delcomyns
yrkande samt en ledamot som avstår beslutar omsorgsnämnden i enlighet
med Delcomyns yrkande.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2009-11-10

16 (22)

Omsorgsnämnden
Voteringslista
Datum:

2009-11-10 § 147

Namn
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Parti
Ja

John
Cecilia
Rolf
Göran
Karin
Kerstin
Majliss
Anna
Niklas
Christine
Sorin
Ulrika

Bruun
Tornerefelt
Delcomyn
Blomberg
Paulsson
Andersson
Persson
Gustavsson
Grundström
Friberg
Raduta
Johannesson

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

Anita

Peterson

v

Summa

Röstning
Nej

Avstår
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3

9

1

Protokollsanteckning 1:e v ordf. Cecilia Tornerefelt (m)
Med tanke på rådande ekonomiska omständigheter borde nämnden dra sitt strå till
stacken genom att förlägga nämndsmötena på kvällstid för att minska kostnaderna.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-11-10

Sid

17 (22)

§ 148
Ordförande har ordet
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen samt beslutar att lägga
ärendena till handlingarna
Beskrivning av ärende
John Brunn (fp) informerar om:
•
•
•
•

nya rutiner vid utskick av nämndshandlingar
inkomna skrivelser samt svaren
Personalen på Kaptensgården skrivelse
Jullunch för omsorgsnämnden

Anna Gustavsson (kd) ordf Kommunala handikapprådet vill påtala vikten
av att handikapprådet får information ifrån förvaltningen samt att i ärende
som särskilt berör personer med fysiska och psykiska funktionshinder
bereda rådet tillfälle att avge yttrande.
Niklas Persson projektledare kostenheten informerar om utvecklingen,
arbetsrutiner samt tillredningen av maten i samband med
sammanslagningen mellan omsorgsförvaltningens kök och Barn och
utbildningsförvaltningens kök i Bjärnum.
Personalen från Kaptensgården har lämnat in en skrivelse och protestlistor
angående personalminskningen inom Kaptensgården.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-11-10

Sid

18 (22)

§ 149
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2009-09-01 – 10-31
i.Hemtjänst, bifall och avslag
ii.Särskilt boende, bifall och avslag
iii.Bostad med särskild service, bifall och avslag
iv.Boendestöd, bifall och avslag
v.Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag
vi.Korttid, bifall och avslag
vii.Avlösning, bifall och avslag
viii.Anhörigvårdare, bifall och avslag
ix.Trygghetslarm, bifall och avslag
x.Trygghetsuppringning, bifall och avslag
xi.Matdistribution, bifall och avslag
xii.Kontaktperson, bifall och avslag
xiii.Ledsagning, bifall och avslag
xiv.Dagverksamhet fys fh, bifall och avslag

181+2
34+15
2+1
2+0
18+0
53+5
9+0
1+0
182+1
3+0
115+1
9+0
3+0
1+0

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

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall o avslag 09-09-01—10-31
40+12 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2009-09-01—10-31
198+6 beslut
d. Riksfärdtjänst 2009-09-01—10-31 dnr 82/09-98/09
e. Avskrivning av utestående fordringar, 2009-09-28, 2009-10-26
f. Avskrivning av småbelopp inom hemtjänsten, 2009-09-30
g. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2009-09-29, 2009-10-13,
2009-10-27 sekretess
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-11-10

Sid

19 (22)

§ 150
Föreligger för kännedom följande handlingar
1. Arbetsutskottet protokoll 2009-09-29, 2009-10-27
2. Kösituationen
3. Sammanträdesprotokoll Pensionärsrådet 2009-09-17
4. Sammanträdesprotokoll Handikapprådet, 2009-03-12, 2009-05-28,
2009-10-01
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-11-10

Sid

20 (22)

§ 151
För kännedom
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
Beskrivning av ärende
Handlingarna för kännedom finns tillgängliga i en pärm under
sammanträdet.
1. Sammanträdesprotokoll KF 2009-09-28 §102, Ravisionsrapport om
granskning av omsorgstyngd
och bemanning
2. Sammanträdesprotokoll KF 2009-09-28 §105, Motion angående
terapihundar i äldreomsorgen
3. Sammanträdesprotokoll KF 2009-09-28 §110, Överflyttning av tekniska
kontorets verksamhet till aktiebolag
4. Sammanträdesprotokoll KS 2009-09-02 §162 Sänkning av
avtalsförsäkringar 2009
5. Sammanställning Anhörigstöd i Skåne län-utvecklingsläget 2008.
www.m.lst.se (sociala frågor-publikationer-rapporter och trycksaker)
6. Sammanställning Kommunernas insatser för personer med psykisk
funktionsnedsättning. Länsstyrelsen Skåne
7. Vägledande rekommendationer för arbetet med barn och ungdomar i
behov av särskilt stöd. www.kfsk.se skriv in vägledande rekommendationer
i sökruta. Kommunförbundet Skåne
8. Utvärdering av utbildning Läkemedel och äldre
9.Svar angående frågor från LSS-bloggen
10. Rapport om anmälan enligt SoL 14 kap. 2 § eller enligt 24a § LSS
11. Underlag från punkten, Ordförande har ordet

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2009-11-10

Sid

21 (22)

§ 152
Aktuellt i verksamheten
Beskrivning av ärende
Omsorgschef Laila Jeppsson hänvisar till informationen från Niklas Persson
projektledare kostenheten i Bjärnum.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2009-11-10

Sid

22 (22)

§ 153
Utmärkelse till elev på omsorgsprogrammet
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att instifta ett årligt pris till en elev i
årskurs 3 på omvårdnadsprogrammet i Hässleholms Kommun.
Utmärkelsen föreslås bestå av en premie på 1000 kr.
Kostnaden föreslås tas från omsorgsnämndens konto.
Beskrivning av ärende
Syftet med utmärkelsen är att befrämja goda resultat inom
omsorgsutbildningen samt att synliggöra Hässleholms Kommun som
arbetsplats.
Pristagaren ska ha goda resultat i såväl kärn- som karaktärsämnen och ska
under den arbetsplatsförlagda undervisningen ha arbetat i enlighet med
omsorgsnämndens etiska riktlinjer.
Programansvarig i samarbete med undervisande lärare i årskurs 3 utser
den elev som bäst uppfyller kraven.
Utmärkelsen ska delas ut vid höstavslutningen av en av nämnden utsedd
ledamot.
_____

Protokollsutdrag till
Rektor Uno Nilsson, Jacobskolan

Justering

Utdraget bestyrkes

