ÅSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

19

2009-02-16

Hälso- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 – 20.55

Beslutande

Karlsson, Gunilla (s) ordförande
Georgios, Gavrilids (s)
Åkerman, Lizzethe (s)
Berglund, Tony (s)
Andersson, Annika (s)
Hassel, Göran (m)
Axelsson, Bodil (fp)
Söderqvist, Carina (c)
Wetterlöv, Siv (m)
Brovinius, Birthe (c)
Cimpoeru, Ioana (s)

Övriga närvarande
Ersättare
Sagna,Ben Ibou (s)
Assarsson, Maj-Britt (c)

Övriga

Malmström, Ann-Marie, ekonom §§ 18 - 21
Tomic, Jasna, nämndssekreterare
Sturesson, Margaretha, verksamhetsutvecklare §§ 18,20
Larsson, Josefine, områdeschef § 22

Justering
Plats och tid

Hälso- och omsorgsförvaltningen 2009-02-19

Justerade paragrafer

14 - 24

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

............................................................................................................................................................
Göran Hassel
Ioana Cimpoeru

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

20

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

Hälso- och omsorgsnämnd

Sammanträdesdatum

2009-02-16

Datum då anslaget sätts upp

2009-02-20

Datum då anslaget tas ner

2009-03-16

Förvaringsplats för protokollet

Hälso- och omsorgsförvaltningens arkiv

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

21

2009-02-16

HON § 14
Val av två ledamöter att justera protokollet samt beslut om tidpunkt och
plats för protokollets justering

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att utse Göran Hassel (m) och
Ioana Cimpoeru (s) till justerare. Justeringen är torsdag den 19 februari 2009
kl. 15.00 på Hälso- och omsorgsförvaltningen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

22

2009-02-16

HON § 15
Internbudget 2009
Ann-Marie Malmström, ekonom redogör om internbudget för år 2009.
I ärendet finns tjänsteskrivelse 2009-01-26 från förvaltningschef Gunilla
Velin och ekonom Ann-Marie Malmström.
Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att:
- Fördela tilldelad total ram för år 2009 i internbudget enligt upprättat förslag i tjänsteskrivelse 2009-01-26 från förvaltningschef Gunilla Velin och
ekonom Ann-Marie Malmström med den ändringen att återstående delen
på 98 000 kr av sparbeting på 548 tkr ej läggs under nämnden utan på anslaget för personliga tjänster.
- I de fall i övrigt där anslagen för verksamheterna och kontona i internbudget 2009 ej läggs till samma belopp som i internbudget 2008 med justering för lönerevision 2008, ge förvaltningen tillåtelse att inom respektive
ansvarsområde göra omfördelningar av anslag mellan verksamheter.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott

HON § 16
HONAu § 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

23

2009-02-16
2009-02-03

Dnr 2009-123

Bokslut 2008
Gunilla Velin, förvaltningschef och Ann-Marie Malmström, ekonom redogör
för Hälso- och omsorgsnämndens verksamhet under år 2008.
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå nämnden
- att godkänna årsredovisning 2008
- att äska i kompletteringsbudget för år 2009 ett ökat investeringsanslag på
450 tkr
- att efter godkännande lämna redovisningen till Kommunfullmäktige
_____
Ann-Marie Malmström, ekonom redogör om bokslut 2008.

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott

HON § 17
HONAu § 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2009-02-16
2009-02-03

Dnr 2009-132

Redovisning av Hälso- och omsorgsförvaltningens arbete i enlighet med
verksamhetsplan 2008
Gunilla Velin, förvaltningschef redogör om Hälso- och omsorgsförvaltningens arbete i enlighet med verksamhetsplan 2008. Förvaltningen har tagit fram
14 prioriterade område att arbeta med under år 2008. Av de 14 områdena är 9
slutförda. De resterande 5 punkter kommer förvaltningen att arbeta vidare
med under år 2009.

Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå nämnden
att besluta att förvaltningen ska prioritera de 5 pågående punkter under år
2009 och arbeta vidare med dem.
_____

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott

HON § 18
HONAu § 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2009-02-16
2009-02-03

Dnr 2009-129

Utredning av möjligheter att skapa trygghetsboende i Åstorps kommun
Gunilla Velin, förvaltningschef redogör om utredning av möjligheter att skapa trygghetsboende i Åstorps kommun.
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå nämnden att
besluta:
- att utifrån vad som framkommit i utredningen föreslå kommunfullmäktige besluta att skapa trygghetsboende i Åstorps kommun
- att trygghetsboenden inrättas i de befintliga byggnaderna Punkthuset i anslutning till Vidåsen och det ordinära boendet på Rönnåsen i anslutning
till Rönnåsens särskilda boende.
- Att, i det fall kommunfullmäktige beslutar enligt hälso- och omsorgsnämndens förslag, uppdra år förvaltningen att vidta de åtgärder i form av
planering och information m.m. som behövs för att fullt ut driva de två
boendena som trygghetsbostäder.
_____
Margaretha Sturesson, verksamhetsutvecklare informerar om utredning av
möjligheter att skapa trygghetsboende i Åstorps kommun.
Hälso- och omsorgsnämnden beslutar:
- att utifrån vad som framkommit i utredningen föreslå kommunfullmäktige besluta att skapa trygghetsboende i Åstorps kommun
- att trygghetsboenden inrättas i de befintliga byggnaderna Punkthuset i anslutning till Vidåsen och det ordinära boendet på Rönnåsen i anslutning
till Rönnåsens särskilda boende.
- att, i det fall kommunfullmäktige beslutar enligt hälso- och omsorgsnämndens förslag, uppdra år förvaltningen att vidta de åtgärder i form av
planering och information m.m. som behövs för att fullt ut driva de två
boendena som trygghetsbostäder.
- att, i det fall det finns möjlighet att inom befintliga resurser erbjuda även
frukostservering i gemensamma lokaler.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott

HON § 19
HONAu § 26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2009-02-16
2009-02-03

Dnr 2009-131

Riktlinjer för handläggning av anmälningar om missförhållande enligt
14 kap SoL samt enligt 24 § LSS
Gunilla Velin, förvaltningschef redogör om riktlinjer för handläggning av
anmälningar om missförhållande enligt 14 kap SoL samt enligt 24 § LSS.

Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå nämnden att
besluta:
- att fastställa bifogade riktlinjer för handläggning av anmälningar enligt
14 kap 2 § SoL samt 24a § LSS
- att delegera till medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS att till länsstyrelsen anmäla allvarliga missförhållanden som inte skyndsamt åtgärdats
- att en kopia på de av hälso- och omsorgsnämnden fastställda riktlinjerna
översändes till länsstyrelsen
_____
Hälso- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott

HON § 20
HONAu § 29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2009-02-16
2009-02-03

Dnr 2009-126

Tillagning av mat inom särskilt boende
Gunilla Velin, förvaltningschef informerar om tillagning av mat inom särskilt boende.

Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå nämnden att
besluta:
- att ställa sig positivt bakom en strävan att centralisera tillagning av huvudmål samt kvällsmål inom de särskilda boendeenheterna inom äldreomsorgen för att uppnå bästa kvalitet samt uppfylla kraven från livsmedelslagstiftningen.

_____
Hälso- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott

HON § 21
HONAu § 34

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2009-02-16
2009-02-03

Dnr 2009-37

Anemonen - likviditetsbudget för år 2009
Anemonen har inkommit med ”Likviditetsbudget för år 2009” från
2009-01-09.
Representanter för Anemonens gruppboende Susanne Wilhelmsson,
Marianne Brandin, Mia Udd och Anette Axelsson informerar om
Anemonens likviditetsbudget för år 2009.

Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå nämnden att
besluta:
- att till Anemonen för år 2009 utbetala 160 000 kronor avseende lönerevision 2009 inklusive kompensations belopp för obekväm ersättning.
- att i samförstånd med kooperativet betala ut bidragen månadsvis
- att hos kommunstyrelsen begära en ramutökning för år 2009 med
160 000 kronor för ersättning till Anemonen avseende lönerevision 2009

_____

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum
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2009-02-16

HON § 22
Information om psykiatri verksamhet
Josefine Larsson, områdeschef redogör om verksamhet, personalutveckling,
bemötande gentemot vårdtagare och övrig personal samt på vad och hur arbetsuppgifter utförs och vad som kan förbättras inom:
- psykiatriboende på Fabriksgatan,
- Avanti
- lågnivåboende på Tärngatan

Hälso- och omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger den till
handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

30

2008-09-16

HON § 23
Protokoll som redovisas i pärm tillsammans med delegerade ärende
Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att lägga följande protokoll till
handlingarna:
-

Arbetsutskottets protokoll från 2009-02-03

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

31

2009-02-16

HON § 24
Delgivningar
Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att lägga följande delgivningar till
handlingarna:
-

HONAu-§ 22/09-Verksamhetsplan 2009
Länsstyrelsen i Skåne Län-Utskick av rapporten ”Vem bestämmer” om
rättssäkerhet, inflytande och självbestämmande på äldreboenden
Uppföljning av sparbeting neddragning av särskilt boende platser på
Björnåshemmet
Presentation av åsikter gällande Pelarsalen på Rönnåsen
Kf § 6/09 – Förslag- riktlinjer och debitering av jourboende i Åstorps
kommun
Kf § 7/09 - Avsägelse av uppdrag-Berit Rosendahl (sd)

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

