SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-05-20
Plats och tid

1 (22)

Högalid, Storstugan, kl 13.30 – 16.10

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)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Karin Paulsson (m)
Roland Eriksson (s)

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

Winnie Aronsson (fp)
Jan Bexéus (m)
Lina Bengtsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Margareta Lindquist (kd)
Per Gunnar Andersson (fv)
Christine Friberg (s)
Anki Jönsson (s)
Anette Mårtensson (mp)
Monica Rydlund, controller
MariAnne Norén, verksamhetschef
Elisabet Mineur, verksamhetschef
Eva Hermansson, verksamhetschef
Maj-Lis Hagström, tf avdelningschef
Kajsa Thorsell, MAS
Anna-Lena Eriksson, distriktschef
Jan Nilsson, utredningssekreterare

§§ 37 - 43
§§ 37 - 41

§§ 46 - 52
§§ 37 - 43

Utses att justera

Cecilia Tornerefelt

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Cecilia Tornerefelt

Justering

Paragrafer 37 - 56

Utdraget bestyrkes
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________________________________________
Jan Nilsson

Justering
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Utdraget bestyrkes
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OMSORGSNÄMNDEN

2008-05-20

Sid
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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 ärenden:
•
•
•
•

Anmälan om ändrat lokalbehov
Extern utredning avseende budget
Fråga om dubbelbeläggning på korttidsboende
Information om Haga dagcentral och rehabpersonal på
Kaptensgården

Ärende 12 Verksamhetsförändring på Solgården flyttas till punkt 3.7 för
kännedom

Justering

Utdraget bestyrkes
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OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-05-20
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Dnr 2008/106 731

§ 38
§ 61 au
Bostad med särskild service
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att begreppet Bostad med särskild service
används, oavsett vem som är utförare, när det gäller boende för personer
med psykiska funktionshinder med personal dygnet runt.
Omsorgsnämnden beslutar att arbetssättet utgår från
boendestödsprincipen.
Skäl till beslut
I Socialtjänstlagen (SoL kap 5 § 7) används begreppet Särskilt boende när
det gäller äldre människor och begreppet Bostad med särskild service när
det gäller personer med funktionshinder. Dessa begrepp används även i
kringtexten och kommentarer och avser båda 24-timmarstillsyn. Det bör
vara samma benämning oavsett om beslutet verkställs i egen regi eller av
privat vårdgivare.
Beskrivning av ärende
Sedan september 2007 har en grupp bestående av omsorgsnämndens
arbetsutskott och tjänstemän inom omsorgsförvaltningen arbetat med att
belysa frågeställningar inom det kommunala stödet till människor med
psykiska funktionshinder. I detta arbete har vissa frågor kommit fram som
kräver politiska beslut. Frågeställningen om hur vi definierar de egna
boendena för psykiskt funktionshindrade har kommit upp med anledning
av att de köpta platserna i Procapita definierats som särskilt boende. När
handläggaren öppnar ärendet måste hon välja insats som söks. Om
handläggaren öppnar ärendet som ansökan om särskilt boende har hon
låst sig vid att det är en köpt plats. Öppnas ärendet som bostad med
särskild service har hon låst sig vid att det är våra egna platser som
ansökan gäller.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sid
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Dnr 2008/106 731

§ 39
§ 62 au
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att stöd i det egna boendet (boendestöd) är
huvudinriktningen på stödet till personer med psykisk funktionsnedsättning
och att plats i bostad med särskild service (i egen regi eller hos privata
vårdgivare) bara är aktuellt då omfattande boendestöd provats.
Skäl för beslut
Kommunen ska enligt SoL 5 kap 7 § verka för att människor som av
fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin
livsföring får möjligheter att delta i samhällets gemenskap och att leva som
andra.

Beskrivning av ärende
Sedan september 2007 har en grupp bestående av omsorgsnämndens
arbetsutskott och tjänstemän inom Omsorgsförvaltningen arbetat med att
belysa frågeställningar inom det kommunala stödet till människor med
psykiska funktionshinder. I detta arbete har vissa frågor kommit fram som
kräver politiska beslut. En av frågorna som diskuterats i arbetsgruppen var
stödet i det ordinära boendet, den boendeform som arbetsgruppen anser
ska vara huvudinriktningen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2008/187 731

§ 40
§ 67 au 2008-05-06
Svar på skrivelse från FUB
Beslut
Omsorgsnämnden antar svaret på skrivelsen som sin egen.
Skäl till beslut
FUB, har inkommet med en skrivelse angående debatten i programmet
Uppdrag granskning om inlärningsmetoder som används inom vården av
psykiskt sjuka.
Beskrivning av ärende
Omsorgsnämnden har mottagit en skrivelse från FUB med anledning av de
”inlärningsmetoder” som visats i programmet Uppdrag granskning 200803-26. i programmet har visats en metod för ”inlärning” där personalen
använder sig av nedläggningar.
Det är av största vikt att de insatser som utförs finns dokumenterade i en
genomförandeplan och att det där också finns beskrivet varför insatsen ska
utföras på ett speciellt sätt. Personal som arbetar i verksamheter där det
kan förekomma hot och våld har fått utbildning i hur man bemöter och
hanterar situationer där någon har ett utåt agerande beteende. Det får
aldrig förekomma övergrepp och våld mot den enskilde.

_____

Protokollsutdrag och skrivelse till
Lena Skoglund, FUB

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2008/248 011

§ 41
Anmälan om ändrat lokalbehov
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslag om nya lokaler för personer
med vissa funktionsnedsättningar.
Skäl till beslut
Förändrade och utökade behov inom verksamheterna barn inom LSS,
bostad med särskild service enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet
enligt LSS medför behov av fler och större lokaler. De nya lokalerna
behövs fr o m 2009 för barnverksamheten och bostad med särskild service
enligt SoL samt fr o m 2010 för bostad med särskild service och daglig
verksamhet enligt LSS.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-05-20

Sid

8 (22)

§ 42
§ 7 au 2008-01-17
Mat i Fokus
Distriktschef Anna-Lena Eriksson informerar om projektet ”Mat i fokus”
som bedrevs på Sjögläntan, Vinslöv under 2007 och början av 2008.
Projektets inriktning var att se hur fast personal i matsituationerna
påverkar den boende. Under projektet var 2x0,75 tj extra under tre
månader.
Upplevelsen från de boende var positiv, flera gick upp i vikt.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-05-20

9 (22)

Dnr 2008/225 012

§ 43
§ 68 au 2008-05-06
Utrustning till nya Sjögläntan
Beslut
Omsorgsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om medel för
utrustning av inventarier för Sjögläntan till en summa av 2,5 mkr på
följande etapper.
Etapp 1 2008:
Etapp 2 2008/2009
Etapp 3 2009

1,100 tkr
530 tkr
870 tkr

Beskrivning av ärende
Vårdboendet Sjögläntan i Vinslöv byggs successivt ut med 30 lägenheter
och totalt kommer enheten att bestå av 46 lägenheter vid färdigställandet.
I enheten ryms en rad olika funktioner som samverkar i såväl ordinärt som
särskilt boende. Byggnationen sker successivt i tre etapper som färdigställs
under 2008 och 2009. Utrustningen har planerats i samråd med inredare
och verksamhetsrepresentanter.
_____

Protokollsutdrag och skrivelse till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum
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Sid
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§ 44
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2008-04-01 – 2008-04-30
i. Hemtjänst, bifall och avslag
104+3 beslut
ii. Särskilt boende, bifall och avslag
29+4 beslut
iii. Ledsagning, bifall och avslag
4+0 beslut
iv. Boendestöd, bifall och avslag
1+0 beslut
v. Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag 4+0 beslut
vi. Dagverksamhet för fys fh, bifall och avslag
2+0 beslut
vii. Korttid, bifall och avslag
34+0 beslut
viii. Avlösning, bifall och avslag
11+0 beslut
ix. Kontaktperson, bifall och avslag
16+1 beslut
x. Trygghetslarm, bifall och avslag
106+0 beslut
xi. Matdistribution, bifall och avslag
67+0 beslut
b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 08-04-01--30
44+8 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2008-04-01--30
83+1 beslut
d. Riksfärdtjänst 2008-04-01—30
dnr 14/08-26/08
e. Anställningsbeslut Område 1, 2008-04-28
f. Anställningsbeslut Område 2 och 4, 2008-04-21
g. Anställningsbeslut Område 3, 2008-04-29
h. Revidering av beslutsattesträtt, 2008-04-15 och 2008-05-06
i. Revidering av beslutsattesträtt, leverantörsfakturor omr 2, 2008-05-17
j. Avskrivning av småbelopp i hemtjänsten, 2008-04-16
k. Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll sekretess, 2008-04-01
l. Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll sekretess, 2008-05-06,
ojusterat
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-05-20

Sid

11 (22)

§ 45
Föreligger för kännedom följande handlingar
1) Revisionsberättelse för år 2007
2) Tekniska nämnden, protokollsutdrag 2008-04-10 § 21,
omfördelning av investeringsmedel, Omsorgsnämnden
3) Redovisning av kön till särskilt boende 2008-05-19
4) Ej verkställda beslut per 2008-03-31, rapporterade till
Länsstyrelsen
5) Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll, 2008-05-06
6) Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll, 2008-04-01
7) Verksamhetsförändring på Solgården, Dnr 2008/220 012

Beslut
Omsorgsnämnden lägger ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-05-20
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Dnr 2008/246 042

§ 46
Budgetuppföljning per 2008-04-30
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta budgetuppföljning per 2008-04-30 som
visar ett prognostiserat budgetunderskott för 2008 om 19 005 tkr och
överlämna den till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärende
Controller Monica Rydlund redovisar budgetuppföljning per 2008-04-30
med ett prognostiserat underskott om 19 0005 tkr.
Budgetuppföljningen per 2008-03-31 visade ett prognostiserat
budgetunderskott om 15 705 tkr. Med anledning av det prognostiserade
underskottet träffades kommunledningen och representanter för
omsorgsnämnden/omsorgsförvaltningen 2008-04-18 i ett dialogmöte för
att komma tillrätta med omsorgens prognostiserade underskott. Ny
dialogträff är beslutad till 2008-06-03.
Bilaga
_____

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2008/247 042

§ 47
Tertialrapport
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna tertialuppföljningen för första
tertialet 2008 och lägga den till handlingarna.
Beskrivning av ärende
Tertialrapporter har gjorts från verksamhetsområdena äldreomsorg och för
personer med funktionsnedsättning.
Rapporten visar att antalet timmar inom hemtjänsten ökat, främst
beroende på ökat vårdbehov. Inom särskilt boende medför den ökande
vårdtyngden att planerad minskad personaltäthet inte kunnat genomföras.
Stor efterfrågan på platser i särskilt boende medför att det finns många
korttidsboende och boende hemma i kö till en permanent plats.
Antalet köpta platser ökar inom socialpsykiatrin.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN
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Sid

2008-05-20
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Dnr 2008/157 735

§ 48
§ 53 AU 2008-04-01
Förändrat sätt att bevilja bistånd inom ordinärt boende
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendet om förändrat sätt att bevilja bistånd
inom ordinärt boende ska utredas parallellt med utredningen om fritt val
inom äldreomsorgen. Förslag till beslut för båda utredningarna ska vara
klart till nämndens sammanträde i september.
Skäl till beslut
Ärendet om förändrat sätt att bevilja bistånd inom äldreomsorgen
återremitterades av nämndens arbetsutskott § 53/08. Därefter har
nämnden beslutat att uppdra åt förvaltningen att utreda frågor gällande
bland annat administration och dokumentation inför införande av fritt val
inom hemtjänsten, beslutsförslag ska föreläggas nämnden i oktober 2008.
Ärendena ligger nära varandra innehållsmässigt.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Datum

OMSORGSNÄMNDEN
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Dnr 2008/219 047

§ 49
§ 60 AU 2008-05-06
Slutrapport år 1 stöd till frivilligverksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta slutrapport år 1 stöd till
frivilligverksamheten som sin egen
Skäl till 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 till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Datum

Sid
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Dnr 2008/222 010

§ 50
§ 63 au 2008-05-06
Bedömning av vårdbehov inom hemvård i Hässleholms kommun
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att rapporten ska utgöra ett underlag som ett
led i nämndens fortsatta planeringsarbete samt att liknande mätning ska
utföras en gång/år för att följa upp vårdbehovet över tid.
Skäl till beslut
Kajsa Thorsell, medicinskt ansvarig sjuksköterska redovisar mätning som
utförts i hemtjänsten. Kartläggningen kan användas för att synliggöra
omvårdnadsinsatser inom hemvården och bör utföras en gång per år.
Beskrivning av ärende
Ett arbete har pågått under ca tio års tid för att utveckla ett mätinstrument
för bedömning av vårdbehov inom kommunal äldreomsorg. Instrumentet
heter TIC (Time in Care) och består av två delar där den första delen Time
in Care for need mäter vårdbehov hos den enskilde och den andra Time in
Care for time mäter den tid som vårdpersonalen använder dagtid för att
tillgodose vårdbehovet
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-05-20
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Dnr 2008/138 047

§ 51
§ 64 au 2008-05-06
Ansökan om stimulansmedel för att förstärka stödet till anhöriga 2008
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att hos Länsstyrelsen i Skåne ansöka om
stimulansmedel med 732 tkr för utveckling av stödet till anhöriga i enlighet
med bifogad plan.
Beskrivning av ärende
Regeringen har beslutat anslå 90 mkr under 2008 för att stödja
kommunerna i deras arbete med att förstärka stödet till anhöriga som
hjälper och vårdar närstående.
Länsstyrelsen ska fördela medlen till kommunerna utifrån de behov som
finns i länen.
Länsstyrelsen i Skåne län har tilldelats 11,8 mkr för 2008. Ansökan om
stimulansmedel ska inkomma till Länsstyrelsen senast 2008-06-01.
Medlen ska i första hand användas för uppbyggnad av infrastruktur för
anhörigstöd och inte för tillfälliga projekt. De statliga medlen ska användas
som en förstärkning av anhörigstödet och inte som en ersättning för de
resurser som kommunen redan satsar på anhörigstöd. Minst en femtedel
av bidraget ska användas till försöksverksamhet med nya eller fördjupade
former för samverkan med frivilliga och ideella krafter.
Hässleholms kommuns ansökan syftar till att utveckla anhörigstödet i
partnerskap med anhörig- och frivilligföreningar, anhöriga med annan
etnisk bakgrund, politiker och personal i vår förvaltning. Målsättningen är
att genomföra ett samlat kompetens- och
kvalitetsutvecklingsprogram med fokus att identifiera och tydliggöra
behovet av stöd och insatser, för att möta dagens och framtidens behov
och för att utveckla kvaliteten i de insatser som erbjuds. Utvecklingen ska
vidare leda till att vi får ett flexibelt och kundfokuserat anhörigstöd. Syftet
är att inom vår egen organisation lägga grunden för ett lärande nätverk
som ska främja samverkan och att personalen i de olika teamen får en
samsyn kring begreppet anhörigstöd.
Ansökan är förankrad hos anhörig- och frivilligföreningar, anhöriga med
annan etnisk bakgrund, politiker och personal inom vår förvaltning.
Synpunkter och erfarenheter har beaktats i ansökan.
_____

Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2007/221 739

§ 52
§ 66 au 2008-05-05
Svar på motion angående hälsosamtal med äldre
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta svaret på motionen som sitt eget.
Anette Mårtensson (mp) gör följande protokollsanteckning:
Miljöpartiets mening är att motionen bör tillstyrkas med hänvisning till de
särskilda anvisningarna i oppositionens budgetförslag inom äldreomsorgen.
Även om det verkar som att behovet av samtal inte föreligger förrän vid
80-års ålder ligger det ett värde i att erbjuda hälsosamtal redan vid 75-års
ålder.
Skäl till beslut
Lars-Ivar Ericson (c) har skrivit en motion till kommunfullmäktige i
Hässleholm angående att våra kommuninvånare som är äldre än 75 år bör
erbjudas hälsosamtal med sjuksköterska för att diskutera hälsotillstånd och
livskvalitet.
Beskrivning av ärende
Kajsa Thorsell, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om att dessa
samtal genomförs och har pågått i ca 7 år och beräknas fortgå även i
framtiden.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN
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§ 53
§ 69 au 2008-05-06
Beslut om köpta platser för de som stått i kö mer än tre månader
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att köpa platser till dem som stått i kö mer än
tre månader och till dem som snart väntat i tre månader.
Omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att i samband
med budgetredovisningen särskilt redovisa kostnaderna för dessa platser.
Omsorgsnämnden beslutar att en kostnadskalkyl ska redovisas till
kommunfullmäktige.
Omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda
möjligheten till att en korttidsavdelning ändras till permanent boende på
Kaptensgården.
Skäl till beslut
Omsorgsnämnden har fått i uppgift av kommunstyrelsen att köpa platser
åt dem som har stått i kö mer än tre månader och dem som snart väntat i
tre månader.
Beskrivning av ärende
Vid dialogträffen med kommunledningen 2008-04-18 framkom att fler
platser behövs för att kunna erbjuda dem som stått i kö mer än tre
månader och dem som snart väntat i tre månader plats på boende.
Kommunledningen uppmanade då förvaltningen att köpa platser.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-05-20

Sid

20 (22)

§ 54
Externutredning om budgeten
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att § 22/08 ändras så att beslutet ”… att
omedelbart anlita extern konsult för genomlysning av ekonomin och
organisationen” utgår.
Skäl till beslut
Nämnden beslöt på föregående sammanträde § 22 att en extern konsult
omedelbart ska anlitas för en genomlysning av ekonomin och
organisationen. Efter en dialogträff mellan nämndens presidie och
kommunstyrelsens presidie har ny förvaltningschef fått samma uppdrag
varför ordföranden John Bruun (fp) yrkar att punkten avseende extern
konsult 1 § 22/08 utgår.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-05-20

Sid

21 (22)

§55
Dubbelbeläggning
Beslut
Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att på nämndens sammanträde
i juni redovisa hur många dubbelbeläggningar det varit på korttidsplatserna
på särskilt boende under tiden september 2007 – maj 2008.
Skäl till beslut
Ledamot Ann Ericsson (c) anser att hon på fråga om antal
dubbelbeläggningar vid korttidsvistelse fått fel uppgifter, tidningen hade
andra uppgifter än vad som sagts vid nämndens sammanträde.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-05-20

Sid

22 (22)

§ 56
Information om Haga dagcentral och rehabpersonal på Kaptensgården
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl till beslut
Ledamoten Kerstin Andersson (c) har ställt frågor om vad som hänt med
Haga dagcentral och varför det enligt uppgift inte finns rehabpersonal på
Kaptensgården.
Beskrivning av ärendet
Haga dagcentral stängdes 2007-12-31. Eftersom verksamheten som
bedrevs, individuell träning gränsade till Region Skånes ansvar stängdes
dagcentralen. Verksamheten stred mot ’tröskelprincipen’ som innebär att
om vård eller verksamhet måste ske i hemmet är det kommunens ansvar
medan om man kan ta sig till vårdcentral eller motsvarande är det Region
Skånes ansvar. Verksamheten flyttades till de olika områdena i kommunen
där rehabteamen också finns. De tre rehabassistenter som arbetade på
Haga dagcentral arbetar tillsammans med teamen.
Företrädare för Region Skåne påstod på handikappdagen att det inte finns
några paramedicinare på Kaptensgården. Anledningen är oklar eftersom
det på Kaptensgården finns 1,0 tjänst som sjukgymnast och lika mycket
arbetsterapeut. Samverkan mellan Omsorgsförvaltningen och Region Skåne
fungerar bra på Kaptensgården och samarbetet med vårdprocessen ska
fortsätta.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

