ÅSTORPS KOMMUN
Hälso – och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2010-05-17

Plats och tid

Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 – 20.50

Beslutande

Karlsson, Gunilla, (S), ordförande
Wilhelmsson, Anders (S)
Åkerman, Lizette (S)
Berglund, Tony (S)
Andersson, Annika (S)
Persson, Leif (S)
Pettersson, Monica (M)
Hassel, Göran (M)
Glans, Monika (FP) ersättare för Axelsson, Bodil (FP)
Wetterlöv, Siv (M)
Söderqvist, Carina (C)
Arvidsson, Kristina (C)

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Cimpoeru, Ioana (S)
Sagna, Ben Ibou (S)
Brovinius, Birthe (C)
Persson, Gunni (M)
Assarsson, Maj-Britt (C)
Velin, Gunilla, chef hälso- och omsorgsförvaltningen
Tomic, Jasna, nämndssekreterare
Hjort, Maria, förvaltningsekonom 41
Margaretha, Sturesson, verksamhetschef
Eva, Hallström, anhörigkonsulent § 40
Maria, Andersson, demenssjuksköterska § 40

Justering
Justerare

Siv Wetterlöv (M) , Leif Persson (S)

Plats och tid

Hälso- och omsorgsförvaltningen 2010-05-19 kl. 13.00

Justerade paragrafer

§§ 40 - 50

Underskrifter
Sekreterare

1

...................................................................................
Jasna Tomic

Ordförande

...................................................................................
Gunilla Karlsson

Justerare

............................................................................................................................................................
Siv Wetterlöv
Leif Persson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN
Hälso – och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2010-05-17

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hälso- och omsorgsnämnd

Sammanträdesdatum

2010-05-17

Datum då anslaget sätts upp

2010-05-21

Datum då anslaget tas ner

2010-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Hälso- och omsorgsnämndens arkiv

Underskrift
……………………………………………….
Jasna Tomic

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORPS KOMMUN
Hälso – och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2010-05-17

HON § 40
Information från anhörig konsulent och demenssjuksköterska
Eva Hallström, anhörig konsulent och Maria Andersson,
demenssjuksköterska informerar nämnden kort om sina uppdrag och
verksamhet.

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar lägga informationen till
handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORPS KOMMUN
Hälso – och omsorgsnämnden

HON § 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2010-05-17

dnr: 10-76

Tertialuppföljning per 2010-04-30
Maria Hjort, förvaltningsekonom redogör för ärendet.
Hälso- och omsorgsnämnden visar sammanfattningsvis en negativ
budgetavvikelse på cirka 3,8 miljoner kronor.
Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna tertialuppföljning per
2010-04-30 och skicka den till kommunstyrelsen.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORPS KOMMUN
Hälso – och omsorgsnämnden

HON § 42
HONAu § 64

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum 2010-05-17

dnr: 10-62

Kvalitetsledning
Sammanfattning
För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens
kvalitet ska nämnden inrätta ett ledningssystem för det systematiska
kvalitetsarbetet. Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 2006:11,
behandlar kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM, LSS. SOSFS 2005:
12 innehåller föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet
i hälso- och sjukvården.
Utifrån dessa föreskrifter har ett ledningssystem utarbetats i förvaltningen.
Målet har varit att skapa ett system som är lätt för alla medarbetare att förstå
och arbeta utefter.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från Gunilla Velin, förvaltningschef daterad 2010-04-21
med bilagor:
 Kvalitetsledning inom Hälso- och omsorgsförvaltningen
 Kvalitetssäkringsöversikt
 Kvalitetsledning ur vårdtagare/brukare/klient perspektiv
 Kvalitetsledning ur verksamhetsperspektiv
 Årscykel
- Protokoll från hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 64
daterad, 100504
Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att:
-

Justerandes signatur

Godkänna kvalitetsledningssystemet för nämndens verksamhet
Ge förvaltningen i uppdrag att senast vid 2010-12-31 ha
kvalitetsledningssystemet komplett

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN
Hälso – och omsorgsnämnden

HON § 43
HONAu § 65

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum 2010-05-17

dnr: 10-63

Demenssituation – förslag på hur möter vi behovet
Sammanfattning
I samband med att hälso- och omsorgsnämndens flyttar delar av sin
verksamhet till Astern kommer lokalerna för gruppboendet på Rönnåsen i
Kvidinge att stå tomt. Nämnden mister i samband med detta hyresintäkter
omfattande 31 tkr per månad, 372 tkr per år.
Situationen är just nu ansträngd när det gäller invånare med demenssjukdom.
En längre kö har uppstått till vård och omsorgsboende. För att bättre möta
upp behovet hos invånare med denna problematik och möjliggöra
kvarboende i det egna hemmet planerar förvaltningen starta den
dagverksamhet som finns planerad sedan tidigare i Astern samt ett
demensteam i hemvården.
En ytterligare möjlighet är att planera för verksamhet i lokalerna på
Rönnåsen då dessa blir tomma i samband med att Astern tas i bruk juni
2010..

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse Gunilla Velin, förvaltningschef daterad 2010-04-26
- Protokoll från hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 65
daterad, 100504

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att:
-

-

Justerandes signatur

Hos kommunstyrelsen begära en utökad ram för att kompensera det
inkomstbortfall från hyror som uppstår då lokalerna på Rönnåsen står
tomma i juni 2010. Under 2010 följa utvecklingen och skaffa sig en
bättre bild av behovet av vård och omsorgsboende i kommunen innan
beslut tas om framtida användande av dessa lokaler.
Starta dagverksamhet för dementa i september 2010 till en kostnad
omfattande 700 000 kronor per år.

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN
Hälso – och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2010-05-17

HON § 43 forts.
- Utöka resurserna inom hemvården med 1,5 årsarbetare för att klara
uppdraget inom hemvården samt att skapa ett team som riktar sig
mot vårdtagare med demenssjukdom till en kostnad av 783 000 kr
per år.
- Informera kommunstyrelsen om åtgärder som nämnden vidtar med
avsikt att verkställa fattade biståndsbeslut så kostnadseffektivt som
möjligt.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORPS KOMMUN
Hälso – och omsorgsnämnden

HON § 44
HONAu § 67

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum 2010-05-17

dnr: 10-53

Habiliteringsersättning till brukare med extern daglig verksamhet
Sammanfattning
Hälso- och omsorgsnämnden beslutade 100419 enligt förslag i
tjänsteskivelse 20100326 från Margaretha Sturesson, verksamhetschef
IFO/LSS, att ”habiliteringsersättning betalas till brukare vid den dagliga
verksamheten med social och habiliterande inriktning” och att ”storleken på
ersättningen beslutas till 5 kr per timme eller 35 kr per hel dag”.
Dessa beslut avsåg den nya dagliga verksamheten med social och
habiliterande inriktning som öppnar i kommunens regi i maj 2010.
I tjänsteskrivelsen fanns också förslaget att ”habiliteringsersättningen även i
fortsättningen betalas endast till brukare i daglig verksamhet i kommunens
egen regi”. Avseende denna punkt återremitterade arbetsutskottet ärendet till
förvaltningen för att ytterligare utreda förutsättningarna för brukare med
extern daglig verksamhet.
Slutsatsen är att det ser olika ut vid olika verksamheter och därför kan inte
ett generellt beslut fattas avseende brukare med extern daglig verksamhet.
Förvaltningen räknar med att det kommer att fortsätta vara ett fåtal externa
köp särskilt med tanke på att kommunen nu, genom komplettering i form av
social och habiliterande inriktning, har större möjligheter att tillgodose
brukares individuella behov.
Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från Margaretha Sturesson, verksamhetschef daterad
100415
- Protokoll från hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 67
daterad, 100504

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att:
-

Justerandes signatur

Vid externt köp av daglig verksamhet delegera till förvaltningen att fatta
individuella beslut avseende habiliteringsersättningen. Grunden för
förvaltningens beslut ska vara att ge så lika förutsättningar som möjligt
för brukarna, såväl inom som utom kommunens egna verksamheter.

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN
Hälso – och omsorgsnämnden

HON § 46
HONAu § 68

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum 2010-05-17

dnr: 10-64

Förslag till organisation av området IFO/LSS från och med hösten 2010
samt start av nytt boende enligt LSS för yngre funktionshindrade från
och med 2010-11-01

Sammanfattning
Översynen av organisationen inom området IFO/LSS har gjorts av
förvaltningen bla med anledning av att ett nytt gruppboende för yngre
funktionshindrade, enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade), kommer att starta under hösten 2010.
Behovet av ett boende för yngre funktionshindrade enligt LSS har funnits
och varit känt under flera år.
Ytterligare en anledning för förvaltningen att göra en översyn av
organisationen inom IFO/LSS är det ständigt ökande behovet av insatser,
har ledningsgruppen inom området IFO/LSS under våren arbetat för att
kunna starta det nya boendet under hösten 2010. Detta har också inneburit en
nödvändig översyn av hela området IFO/LSS.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från Margaretha Sturesson, verksamhetschef
daterad 100427.
- Protokoll från hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 68
daterad, 100504

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att:
-

-

Justerandes signatur

From 2010-10-01 omvandla tjänsten verkställande handläggare LSS till
områdeschefstjänst inom området LSS gruppbostäder på 75 %,
med 100 % from 2011-01
Starta nytt boende för yngre funktionshindrade i nuvarande Anemonens
lokaler med inflyttning 2011-01

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN
Hälso – och omsorgsnämnden

HON § 45
HONAu § 69

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2010-05-17

dnr: Avtal-10-53

Avtal om samverkan mellan Åstorps kommun och Klippans
missbruk/beroendebehandling
Sammanfattning
Avtal om samverkan mellan Åstorps kommun och Klippans
missbruk/beroendebehandling presenteras.

Beslutsunderlag
- Tjänsteskrivelse från Margaretha Sturesson, verksamhetschef
daterad 100419
- Samverkansavtal mellan Spirit öppenvård/behandling i Klippan och
Avanti öppenvård/behandling i Åstorp
- Protokoll från hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 69
daterad, 100504

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att:
-

Justerandes signatur

Godkänna avtalet
Uppdra år förvaltningschefen att teckna avtalet

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORPS KOMMUN
Hälso – och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum 2010-05-17

HON § 47
Protokoll som redovisas i pärm tillsammans med delegerade ärende




Arbetsutskottets protokoll från 2010-05-04
Samverkansgrupp protokoll från 2010-05-10
Delegation avseende attesträtt för vikarierande områdeschef
100426 - 100915

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att lägga protokoll som redovisas i
pärm tillsammans med delegerade ärende till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN
Hälso – och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum 2010-05-17

HON § 48
Anmälningar/delgivningar
- Statistik – antal ärende per månad januari-december 2010
- Kf § 37 – Årsredovisning 2009
- Kf § 40 – Ställningstagande till genomförande av LOV
- HoNAu § 71 – styrgrupp för LOV
- Investeringsbudget 2010
- Kommunalförbundet Medelpunkten- protokoll 2010-03-29
- HONAu § 70 ”Gnistan”- namn på den dagliga verksamheten

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att lägga anmälningar/delgivningar
till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN
Hälso – och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2010-05-17

HON § 49
Kurs- och konferensinbjudningar
-

Äldreomsorgsdagarna – Stockholmsmässan, Älvsjö 28 – 29 oktober
2010

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att lägga kurs- och
konferensinbjudningar till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORPS KOMMUN
Hälso – och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2010-05-17

HON § 50
Information från förvaltningschef Gunilla Velin
Gunilla Velin, förvaltningschef informerar om:
- Alma Vrbanjac är anställd som projektledare för LOV
- KPB (kostnad per brukare)
- Öppet hus Astern den 2-3 juni kl. 16.00 – 18.00
- Ingivning av ”Gnistan” daglig verksamhet den 18 juni kl. 11.00

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

14

