SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-06-18

Plats och tid

1 (13)

Högalid, Storstugan, kl 13.30 – 15.10

Beslutande
Ledamöter

John Bruun (fp) ordf
Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf
Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf
Göran Blomberg (m)
Margaretha Warnholtz (m)
Kerstin Andersson (c)
Majliss Persson (c)
Anna Gustavsson (kd)
Jenny Önnevik (s)
Sorin Raduta (s)
Ulrika Johannesson (s)
Tjänstgörande ersättare Per Gunnar Andersson (fv)
Anette Mårtensson (mp)
Övriga närvarande
Ersättare
Winnie Aronsson (fp)
Jan Bexéus (m)
Lina Bengtsson (m)
Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Margareta Lindquist (kd)
Christine Friberg (s)
Roland Eriksson (s)
Anki Jönsson (s)
Övriga deltagande

Utses att justera

Laila Jeppsson, omsorgschef
Monica Rydlund, controller
Eva Hermansson, verksamhetschef
Jan Nilsson, utredningssekreterare
Iréne Persson, sekreterare
Eva Kvist, kommunal
Rolf Delcomyn

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Rolf Delcomyn

Justering

§§ 57 - 60

Paragrafer 57 - 67

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-06-18

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2008-06-18

Anslagsdatum
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Justering

2 (13)

2008-06-25 Anslagets nedtagande 2008-07-16
Omsorgsförvaltningen

________________________________________
Iréne Persson

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-06-18

Sid

3 (13)

§ 57
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärenden:

Justering

•

Enkel fråga angående projekt VÅGA, ställd av Jenny Önnevik (s)

•

Frågor angående verksamheten ställda av majoriteten

•

Kösituationen, läggs till under punkten kännedomsärende

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-06-18

Sid
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Dnr 2008/78 731

§ 58
§ 72 au 2008-05-26
Svar angående Länsstyrelsens beslut med anledning av tillsyn
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta skrivelsen som sin egen.
Skäl till beslut
Beslut har inkommit från Länsstyrelsen 701-6723-08 med anledning av
tillsyn av korttidsvistelse på Norregatan 26 enligt 26§ LSS.
Beskrivning av ärende
Länsstyrelsen finner efter genomförd tillsyn av Norregatans korttidsvistelse
att det finns skäl att rikta allvarlig kritik mot omsorgsnämnden, för att
verksamheten inte bedöms uppfylla lagstiftningens krav på god kvalitet.
_____

Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-06-18

Sid

5 (13)

Dnr 2008/303 012

§ 59
§ 76 au 2008-06-19
Kaptensgården, omvandling av Korttidsplatser till permanentplatser
Beslut
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att omvandla
korttidsplatser på en våning på Kaptensgården till permanent
boende från och med 2008-08-01
Skäl till beslut
Omsorgsverksamheten fick den 2008-05-06 i uppdrag av
Omsorgsnämndens arbetsutskott § 69/08 att utreda möjligheten
till att en korttidsavdelning ändras till permanent boende på
Kaptensgården
Beskrivning av ärende
Hässleholms kommun har en hög andel korttidsplatser 64 stycken, detta
samtidigt som vi har en stor kö till särskilt boende. Ca 70 personer har
biståndsbeslut om att de är beviljade särskilt boende och korttidsplatserna
bör beläggas med personer från idag tillfälligt köpta platser detta innebär
att om en plats kostar 1300 kr/ dygn och person x 10 personer från och
med 2008-08-01 = 153 dygn x 10 personer x 1300 kr = 1 989 tkr
Det blir inga ekonomiska konsekvenser av att omvandla korttidsplatser
på en avdelning på Kaptensgården till särskilt boende.
Konsekvenser blir dock på de platser som vi köper där kostnaderna
minskar. Det blir dock inga arbetsmiljökonsekvenser eller
miljökonsekvenser.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-06-18

Sid
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§ 60
§ 55 on 2008-05-20
Dubbelbeläggning
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för svaret.
Skäl till beslut
Omsorgsnämnden gav i uppdrag 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.
Beskrivning av ärende
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
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-06-18

Sid
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§ 61
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
a.

Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2008-05-01 – 05-31
I. Hemtjänst, bifall och avslag
67+3
II. Särskilt boend, bifall och avslag
27+1
III. Ledsagning, bifall och avslag
1+0
IV. Boendestöd, bifall och avslag
31+0
V. Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag
3+0
VI. Korttid, bifall och avslag
21+2
VII. Avlösning, bifall och avslag
6+0
VIII. Kontaktperson, bifall och avslag
6+1
IX. Trygghetslarm, bifall och avslag
63+0
X. Matdistribution, bifall och avslag
45+0

beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut

b. LSS-insatser 9§:2-10 bifall o avslag 08-05-01 – 0531, 43+8 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2008-05-01 – 05-31
74+0
beslut
d. Riksfärdtjänst 2008-05-01 – 05-31
dnr 27/08 – 43/08
e. Revidering av beslutsattesträtt löner sommaren 2008, omr 1,2 och 4
2008-05-16.
f. Revidering av beslutsattesträtt avs leverantörsfakturor och löner,
2008-06-05
g. Avskrivning av fordran, 2008-06-02
h. Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 2008-05-26 §§ 19-20,
sekretess
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-06-18

Sid

8 (13)

§ 62
Föreligger för kännedom följande handlingar
1) Kommunfullmäktige 2008-03-31, protokollsutdrag § 26,
svar på motion om buteljerat vatten.
2) Kommunfullmäktige 2008-04-28, protokollsutdrag § 62,
motion angående pensionärskollo – svar, § 63, motion
angående Grön omsorg – svar och § 68, val av ersättare i
omsorgsnämnden.
3) Kommunstyrelsen 2008-05-14, protokollsutdrag § 96,
nämndernas och kommunstyrelsens förvaltningars interna
kontrollplan för 2008 och § 105, organisation för strategisk
funktion på kommunledningskontoret samt servicetjänster.
4) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2008-05-26, protokoll
5) Kösituationen per 2008-05-30
Beslut
Omsorgsnämnden lägger ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-06-18

Sid

9 (13)

Dnr 2008/305 042

§ 63
§ 74 au 2008-06-18
Budgetuppföljning per 2008-05-31
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att med tanke på vårdtyngdsmätningen ska
hemtjänsten hålla sin budget. Enhetscheferna inom hemtjänsten ska
presentera en handlingsplan, för en budget i balans, till omsorgsnämndens
sammanträde 2008-08-12.
Alla inköp ska godkännas av respektive verksamhetschef.
Restriktivitet vid tillsättning av vikarier, gäller alla professioner.
Uppföljning av nämndens mål ska ske på omsorgsnämndens sammanträde
2008-09-30
Omsorgsnämnden beslutar att anta Budgetuppföljningen per 2008-05-31.
Beskrivning av ärende
Monica Rydlund, Controller redovisar budgetuppföljning per 2008-05-31
med ett prognostiserat underskott om 19 0005 tkr.
Med anledning av det prognostiserade budgetunderskottet har
representanter från omsorgsnämnden/omsorgsförvaltningen träffat
kommunledningen vid två tillfällen, den 18 april och den 3 juni.
Ett nytt möte är inbokat till september 2008. vid det första mötet
bestämdes att en handlingsplan skulle tas fram till det andra mötet.
Handlingsplanen skulle innehålla förslag på åtgärder på både kort
och lång sikt.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-06-18

Sid
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§ 64
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Laila Jeppsson, omsorgschef informerar om strategin för en god balans i
verksamheten.

Justering

•

Öppen källkod:
att övergå till öppen källkod för dem som kan i verksamheten för
att minska antalet datalicenser.

•

Striktare biståndsbedömning:
när ansökan lämnats till biståndshandläggaren så görs en mycket
strikt bedömning om behovet och vid oklarheter ska ärendet avslås
för att få en prövning av länsrätten. Innan ansökan om särskilt
boende beviljas så ska besök alltid göras av kunden på ett särskilt
boende.

•

Avveckla korttidsplatser på en våning på t ex
Kaptensgården:
att göra om en våning på Kaptensgården till permanentplatser och
ta hem 10 platser som vi köper från och med 2008-08-01

•

Utskrivningsklara 0-tolerans:
när läkaren gjort bedömningen om utskrivningsklar så görs också
en bedömning att man kan gå hem med biståndsinsatser i det egna
hemmet.

•

Organisation
att minska sårbarheten och få en tydlig styrning och effektivitet
som ska leda till att få en hållbar organisation.
_____

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-06-18

Sid
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Dnr 2008/306 012

§ 65
§ 75 au 2008-06-18
Trygghetsboende i Hässleholms kommun
Beslut
Omsorgsnämnden fastställer de bilagda kriterierna för trygghetsboende i
Hässleholms kommun och hur ansökan om hyra av gemensamhetslokaler
ska göras. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att vidta
åtgärder för att få till stånd trygghetsboende i Hässleholms kommun i
enlighet med ovanstående förslag.
Kommunen skall ha anvisningsrätt till bostadslägenheterna i
styckningslotten och fastigheterna. Bolaget skall skriftligen meddela
kommunen när lägenhet blir ledig för uthyrning. Kommunen skall
skriftligen inom 5 dagar från det att meddelande om ledig lägenhet
lämnats, svara om hyresgäst kan anvisas eller ej. Därefter gäller inte
anvisningsrätt i det aktuella fallet.
Skäl till beslut
Syftet är att erbjuda ett boende med möjlighet till utökad service, social
gemenskap, att deltaga i gemensamma måltider och övrig samhällsservice
vilket ger grund för trygghet och hög boendekvalité för äldres boende i de
olika kommundelarna.
Boendeformen har indirekt ett förebyggandeperspektiv, att skjuta
upp/undanröja behov av att flytta till ett särskilt boende.
Beskrivning av ärende
Fråga om trygghetsboende har diskuterats under ett antal år utan att det
har kommit till stånd.
Många äldre känner sig idag otrygga i sitt ordinära boende och söker
därför plats på ett särskilt boende/vårdboende utan att ha omfattande
omvårdnadsbehov. De borde istället erbjudas ett trygghetsboende, som är
ett ordinärt boende anpassat för äldres specifika behov.
Efterfrågan på denna typ av bostäder ökar.
Som ett komplement till kommunens planerade Trygghetsboende i centrala
Hässleholm, vill vi erbjuda fastighetsägare med fastigheter i kommunen att
blockförhyra gemensamhetslokaler och tillsätta värdinna/värd.
Målsättningen är att under perioden 2008- 2011 medverka till att 5- 10
trygghetsboenden med minst 15 hyresgäster per boende skapas.
Trygghetsboende definierar vi enligt äldreboendedelegationens förslag ”En
form av bostäder avsedda för äldre som känner sig oroliga och otrygga.
Bostäderna uppfyller höga krav på tillgänglighet, tillgång till
gemensamhetslokaler, tillgång till servicevärd/-värdinna eller motsvarande
och trygghetslarm.”
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 66
Enkel fråga från Jenny Önnevik (s)
Beslut
Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med
information i frågan vid omsorgsnämndens sammanträde 2008-08-12
Skäl till beslut
Förvaltningen har ingen information angående projektet VÅGA och ber att
få återkomma med svaret.
Beskrivning av ärende
Jenny Önnevik (s) ställer en enkel fråga till omsorgsförvaltningen
angående projekt VÅGA. Projektet innebär att bland annat sjuksköterskor,
undersköterskor och arbetsterapeuter tjänstgör på en ny arbetsplats som
då ingår i projektet. De anställda har kvar sin ordinarie anställning men får
inblick i sina kollegers arbete i andra kommuner.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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2008-06-18

Sid
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§ 67
Frågor från majoriteten
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheterna om trygghetsuppringning samt återkomma med information
angående indexregleringen av måltidsavgifterna.
Beskrivning av ärende
Majoriteten har inkommit med ett antal frågor till förvaltningen angående
verksamheten och uppföljningen av beslut.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

