ÅSTORPS KOMMUN

Hälso – och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-12-21

Plats och tid

Björmekullasalen, 2010-12-21 kl. 18.00- 20.05 Ajournering kl. 19.40-19.50

Beslutande

Karlsson, Gunilla (S) ordförande
Wilhelmsson, Anders (S)
Åkerman, Lizette (S)
Berglund, Tony (S)
Sagna, Ben-Ibou (S) tjg ers.
Glinka, Lucy (S) tjg ers.
Pettersson, Monica (M)
Hassel, Göran (M)
Axelsson, Bodil (FP)
Wetterlöv, Siv (M)
Assarsson, Maj-Britt (C) tjg ers.
Arvidsson, Kristina (C)
Schmidt, Gunilla (SD)

Ersättare

Cimpoeru, Ioana (S)
Glans, Monika (FP)
Brovinius, Birthe (C)
Ottosson, Rolf (SD)

Övriga närvarande

Velin, Gunilla, förvaltningschef
Andersson, Malin, nämndsekreterare
Kenig, Marlena, områdeschef § 96
Hermansson, Lisbeth, undersköterska § 96

Justering
Utses att justera:

Anders Wilhelmsson (S), Bodil Axelsson (FP)

Plats och tid

Hälso- och omsorgsförvaltningen, 2010-12-22, kl. 16.00

Justerade paragrafer

§§ 96-107

Underskrifter
Sekreterare

...................................................................................
Malin Andersson

Ordförande

...................................................................................
Gunilla Karlsson (S)

Justerare

............................................................................................................................................................
Anders Wilhelmsson (S)
Bodil Axelsson (FP)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1/(15)

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso – och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-12-21

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

Hälso- och omsorgsnämnden, §§ 96-107

Sammanträdesdatum

2010-12-21

Datum då anslaget sätts upp

2010-12-23

Datum då anslaget tas ner

2011-01-15

Förvaringsplats för protokollet

Hälso- och omsorgsnämndens arkiv

Underskrift
……………………………………………….
Malin Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2/(15)

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso – och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-12-21

HON § 96

Information från verksamhetsområde Vidåsen
Sammanfattning
Marlena Kenig och Lisbeth Hermansson informerar nämnden om Vidåsens
verksamhet.

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORPS KOMMUN

Hälso – och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-12-21

HON § 97
Månadsuppföljning per 2010-11-30 med helårsprognos
Dnr 2010-51
Sammanfattning
Månadsuppföljning per 2010-11-30 med helårsprognos.

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning per 2010-11-30 med helårsprognos av
förvaltningsekonom Maria Hjort.

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORPS KOMMUN

Hälso – och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-12-21

HON § 98
Behov av utökning av antalet platser för vård och omsorgsboende,
hemvårdens lokaler samt ledarskap
Dnr 2010-123
Sammanfattning
Hemvården är i behov av nya lokaler samtidigt finns det ett behov av
ytterligare platser för vård och omsorgsboende. På Vidåsen finns lokaler
som idag används till hemvården vilka med relativt små medel kan
iordningställas för att skapa ytterligare 6 platser med möjlighet till
kostnadseffektiv vård genom samordning med övrig verksamhet på Vidåsens
vård och omsorgsboende. Hemvården lokaliseras och utgår från Vidåsen
samt Rönnåsen.

Beslutsunderlag
Protokoll från Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 182 daterad
2010-12-07.
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunilla Velin och verksamhetschef
Eva Hermansson daterad 2010-12-06.
Yrkanden
Gunilla Karlsson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag samt hemställa hos
kommunstyrelsen att inrätta ytterligare sex platser för vård och
omsorgsboende.
Bodil Axelsson (FP): Bifall till Gunilla Karlssons yrkande med tillägg att
utökade driftskostnader ska finansieras ur det extra statsbidraget för 2011.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Gunilla Karlsson (S) och Bodil Axelssons
(FP) yrkanden och finner att hälso- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet
med arbetsutskottets förslag och Gunilla Karlssons tillägg. Därefter ställer
ordföranden proposition på Bodil Axelssons (FP) tilläggsyrkande och finner
att hälso- och omsorgsnämnden beslutar att avslå detsamma.
Omröstning begärs på Bodil Axelssons (FP) tilläggsyrkande. Hälso- och
omsorgsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för avslag på Bodil Axelssons (FP) tilläggsyrkande.
Nej-röst för bifall till Bodil Axelssons (FP) tilläggsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hälso – och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-21

HON § 98 (forts.)
Omröstningsresultat
Med 8 ja-röster för avslag på tilläggsyrkandet mot 5- nej röster för bifall till
tilläggsyrkande beslutar hälso- och omsorgsnämnden att avslå
tilläggsyrkandet.

Ledamot/tjänstgörande Jaersättare
röst
Gunilla Karlsson (S)
x
Anders Wilhelmsson (S)
x
Lizette Åkerman (S)
x
Tony Berglund (S)
x
Ben-Ibou Sagna (S) tjg ers.
x
Lucy Glinka (S) tjg ers.
x

Nejröst

Monica Pettersson (M)
Göran Hassel (M)
Bodil Axelsson (FP)
Siv Wetterlöv (M)
Maj-Britt Assarsson (C) tjg
ers.
Kristina Arvidsson (C)
Gunilla Schmidt (SD)
Summa

x
x
x
x

Avstår från att
rösta

x
x
8

x
5

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar
att ge förvaltningen uppdraget att genomföra en uppdelning av hemvården
till två områden,
att Hemvården lokaliseras till lokaler på Vidåsen och Rönnåsen samtidigt
som lokaler frigörs på Vidåsen för att öppna ytterligare sex platser för vård
och omsorgsboende,
samt att hemställa hos kommunstyrelsen att inrätta ytterligare sex platser för
vård och omsorgsboende.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORPS KOMMUN

Hälso – och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-12-21

HON § 99
Avrapportering av LOV-projektet och förslag om införande datum för
valfrihetssystem inom äldreomsorgens verksamhet hemservice
Dnr 2009-533
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2010-04-26 att
kommunen ska tillämpa Lag (2008: 962) om valfrihet inom äldreomsorgens
verksamhet hemservice (städ, tvätt och inköp). Förberedningsarbetet inför
införandet av valfrihetssystem pågår enligt projektplan. Förslag föreligger
om att införa LOV från och med den 1 juni 2011.

Beslutsunderlag
Protokoll från hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 184 daterad
2010-12-07.
Tjänsteskrivelse av projektledare Alma Vrbanjac och förvaltningschef
Gunilla Velin daterad 2010-11-24.

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att införa valfrihetssystem enligt LOV inom
äldreomsorgens verksamhet hemservice från och med den 1 juni 2011.

_____
Expedieras till
kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORPS KOMMUN

Hälso – och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-12-21

HON § 100
Åstorps kommun anslutning till gemensam storjour från och med
2011-01-01
Dnr 2010-151
Sammanfattning
Åstorps kommun har sedan tidigare beslutat att ingå i en social storjour
tillsammans med Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv,
Örkelljunga, Helsingborg och Ängelholm. Jouren ska utgå från Helsingborg
och lösas genom en personal- och kompetensförstärkning av socialjouren i
Helsingborg. Beslut om att ingå i jouren samt godkännande av avtal angående
densamma fattades av Medborgarnämnden i maj 2010.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av verksamhetschef Margaretha Sturesson daterad 2010-1209.

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar
att delegera till socialsekreterare i storjouren att under jourtid fatta
nedanstående beslut å nämndens vägnar;
Beslut om att utredning skall inledas (11 kap 1 § SoL)
Beslut angående bistånd i form av plats vid kommunens kvinnofridsboende
(inkl kvinnojour i annan kommun (4 kap 1 § SoL)
Beslut angående tillfällig placering under högst en månad i enskilt hem av
underårig, då frågan ej rör stadigvarande vård (4 kap 1 § SoL)
Beslut angående upphörande av placering enligt SoL
Beslut enligt handlingsplan avseende offer för människohandel för sexuella
syften (SoL 4 kap 1 §)
Beslut enligt 14 § LVU om rätt till umgänge med omhändertagen och om
hemlighållande av den omhändertagnes vistelseort i avvaktan på utskottets
sammanträde
Begära polismyndighetens biträde för att genomföra beslut om vård eller
omhändertagande med stöd av LVU (43 § 1 st p 2 LVU)
Beslut om läkarundersökning, utse läkare samt plats för läkarundersökning
(32 § LVU)
Beslut om att inleda utredning då man fått kännedom om att det kan finnas
skäl att bereda någon tvångsvård ( 7 § LVM och 11 kap 1 § SoL)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORPS KOMMUN

Hälso – och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-12-21

HON § 100 (Forts.)
Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökningen (9 § LVM)
Beslut om att begära polismyndighets hjälp för att föra missbrukare till
läkarundersökning (45 § 1 LVM)
Beslut om begäran om biträde av polis för inställelse till vårdinstitution (45 §
2 LVM)
Hela socialnämndens arbetsutskott kommer att involveras i socialjouren när
val skett i nämnden.
Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att delegera åt nämndens ordförande att
å nämndens vägnar fatta beslut under jourtid.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORPS KOMMUN

Hälso – och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-12-21

HON § 101
Uppföljning av den interna kontrollen år 2010
Dnr 2009-1024
Sammanfattning
Hälso- och omsorgsnämnden beslutade 2009-12-21, § 125, att intern kontroll
skall genomföras inom sex olika verksamhetsområden under 2010. Den
interna kontrollen är nu utförd.

Beslutsunderlag
Protokoll från hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 185 daterad 201012-07.
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Gunilla Velin och förvaltningsekonom
Maria Hjort daterad 2010-11-26.

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för år 2010 med de
åtgärder som är föreslagna,
samt att sända rapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

_____
Expedieras till
kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORPS KOMMUN

Hälso – och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-12-21

HON § 102
Internkontrollplan för Hälso- och omsorgsnämnden, ingår i
Socialnämnden 2011
Dnr 2010-146
Sammanfattning
I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll har nämnden en
skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet för nämndens
verksamhetsområde (§ 5). För år 2011 föreslås den interna kontrollen inom
hälso- och omsorgsnämndens verksamhetsområde riktas mot sex olika
kontrollområden.
Beslutsunderlag
Protokoll från hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 186 daterad
2010-12-07.
Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Maria Hjort och förvaltningschef
Gunilla Velin daterad 2010-11-26.

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar
att föreslå socialnämnden att den interna kontrollen år 2011 riktas mot
följande kontrollområden;
Delegationsanmälan verkställighet. Kontroll av att delegationsbeslut anmäls
till Hälso- och omsorgsnämnden enligt delegationsordningen.
Social dokumentation. Genomförandeplan och fortlöpande dokumentation.
Kontrollera så att dokumentation sker på ett sådant sätt som riktlinjerna
säger.
Privata medel inom LSS. Kontroll av att riktlinjer för hantering av
vårdtagares/brukares privata medel följs.
Hantering av kundkort och inköpsrekvisitioner. Kontroll av att upprättade
rutiner och riktlinjer finns och följs.
Lokal medicinhantering. Kontroll av följsamhet av läkemedelshantering
enligt gällande läkemedelsriktlinjer.
Delegering HSL. Kontroll av följsamhet av gällande riktlinjer delegering.
HSL dokumentation. Kontrollera så att dokumentation sker på ett sådant sätt
som riktlinjerna säger.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORPS KOMMUN

Hälso – och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-12-21

HON § 103
Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt
rapportering enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS
Dnr 2010-78
Sammanfattning
Kommunen är skyldig att anmäla till socialstyrelsen om en beviljad insats inte
har verkställts inom tre månader enligt 16 kap. 6 f § SoL och enligt 28 f-g §§
LSS.

Beslutsunderlag
Protokoll från hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott § 208 daterad 201012-07.
Rapport för period 100701-100930 från LSS-samordnare Jenny Johansson
Rapport för period 100701-100930 från IT-samordnare Jacqueline Karlsson

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar
att godkänna rapporten för period 100701-100930 till socialstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 9 § LSS enligt 28 f-g §§ LSS,
att godkänna rapporten för period 100701-100930 till socialstyrelsen om ej
verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § om rapportering enligt 16 kap. 6 f § SoL,
samt att överlämna rapporterna till revisionen och kommunfullmäktige.

_____
Expedieras till
kommunstyrelsen
revisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hälso – och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-21

HON § 104
Anmälningsärenden
Åstorps kommun, protokoll från Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott
daterad 2010-12-07 allmän §§ 182-189- sekretess §§ 190-215.
Åstorps kommun, protokoll från samverkansmöte daterad 2010-10-11.
Åstorps kommun, protokoll från samverkansmöte daterad 2010-12-13.
Åstorps kommun, Bygg- och miljönämnden, Grönstrukturplan för Åstorps
kommuns samhällen, dnr 2010-140.
Åstorps kommun, Bygg- och miljönämnden, Programsamrådsremiss, Lydige
golf resort, del av Hyllinge 36:3 m.fl, Hyllinge, dnr 2010-144.
Kommunalförbundet, protokoll från direktion Medelpunkten daterade 201010-25.

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar
att med godkännande lägga anmälningsärenden som förtecknas i protokoll
av den 21 december till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ÅSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hälso – och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-21

HON § 105
Redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Hälso- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutande rätt till utskott,
ordförande och tjänstemän enligt hälso- och omsorgsnämndens
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen
innebär inte att hälso- och omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa
delegeringsbesluten. Däremot står det hälso- och omsorgsnämnden fritt att
återkalla lämnad delegering.

Verkställt beslut
Särskilt boende vuxna,
4 kap 1 §
Socialtjänstlagen

Antal
1

Datum
2010-11-29

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar
att med godkännande lägga redovisningen av de delegeringsbeslut som
förtecknas i protokoll av den 21 december 2010 till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hälso – och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2010-12-21

HON § 106
Information från förvaltningschefen
Sammanfattning
Förvaltningschef Gunilla Velin informerar om värdegrunds- och
visionsarbetet som har pågått under året. Vidare informerar Gunilla om
omönskningsprocessen som genomförts inom äldreomsorgen.
Inom LSS-verksamheten har en ny daglig verksamhet startats och ytterligare
ett gruppboende för personer med LSS-tillhörighet kommer att öppnas i
januari månad 2011.
Inom vuxenenheten har Nyvux startats för personer med missbruk- och eller
psykiatritillhörighet.

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar
att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

_____

HON § 107
Tack till förvaltningen

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar
att tacka förvaltningens personal för ett väl utfört arbete under året och
önskar alla anställda en God Jul och ett Gott Nytt År.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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