ÅSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

61

2009-05-18

Hälso- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 – 20.30

Beslutande

Karlsson, Gunilla (S) ordförande
Wilhelmsson, Anders (S)
Åkerman, Lizethe (S)
Gavrilids, Georgios (S)
Sagna, Ben Ibou (S)
Persson, Gunni (M)
Hassel, Göran (M)
Axelsson, Bodil (FP)
Söderqvist, Carina (C)
Wetterlöv, Siv (M)
Arvidsson, Kristina (C)
Assarsson, Maj-Britt (S)
Schmidt, Gunilla (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Glans, Monika (FP)

Övriga

Velin, Gunilla, chef hälso- och omsorgsförvaltningen
Tomic, Jasna, nämndssekreterare
Sturesson, Margaretha, verksamhetsutvecklare §§ 61, 62
Andersson, Lena, projektledare § 63

Justering
Justerare

Anders Wilhelmsson (S) ,Bodil Axelsson (FP)

Plats och tid

Hälso- och omsorgsförvaltningen 2009-05-20 kl. 08.30

Justerade paragrafer

§§ 58 - 66

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

............................................................................................................................................................
Anders Wilhelmsson
Bodil Axelsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

62

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

Hälso- och omsorgsnämnd

Sammanträdesdatum

2009-05-18

Datum då anslaget sätts upp

2009-05-25

Datum då anslaget tas ner

2009-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Hälso- och omsorgsförvaltningens arkiv

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

63

2009-05-18

HON § 58
Val av två ledamöter att justera protokollet samt beslut om tidpunkt och
plats för protokollets justering

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att utse Bodil Axelsson (FP) och
Anders Wilhelmsson (S) till justerare. Justeringen är onsdag den 20 maj
2009 kl. 08.30 på Hälso- och omsorgsförvaltningen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden

HON § 59

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

64

2009-05-18

Dnr: 2009-490

Tertialuppföljning per 090430 med prognos för helåret
I ärendet finns tjänsteskrivelse från förvaltningschef Gunilla Velin och
ekonom, Ann-Marie Malmström.
Gunilla Velin, förvaltningschef redogör om tertialuppföljning per 090430
med prognos för helåret.
Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna tertialuppföljning till
kommunstyrelsen och med godkännande lägga rapporten till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott

HON § 60
HONAu § 96
HONAu § 74

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

65

2009-05-18
2009-04-24
2009-04-07

Dnr. 2009-513

Förslag till organisationsförändring inom
Hälso- och omsorgsförvaltningen
I ärendet finns tjänsteskrivelse 2009-03-26 från Gunilla Velin,
förvaltningschef.
Gunilla Velin, förvaltningschef informerar om förslag till organisationsförändring inom Hälso- och omsorgsförvaltningen.
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att ta del av
informationen samt behandla ärendet på nytt på extra arbetsutskottets sammanträde den 24 april kl. 08.30.
_____
Gunilla Velin, förvaltningschef redogör om förslag till organisationsförändring inom Hälso- och omsorgsförvaltningen. Hälso- och omsorgsförvaltning
har tagit del av de fackliga organisationernas skrivelse, konsekvensbeskrivningar och svar på skrivelse från Gunilla Velin, förvaltningschef samt diskuterat ärendet i sin helhet.
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå nämnden
att genomföra förslaget av organisationsförändringar.
_____
Gunilla Velin, förvaltningschef redogör om förslag till organisationsförändring inom Hälso- och omsorgsförvaltningen. Förhandling enligt 11 § MBL
har ägt rum den 11 maj 2009 och den 15 maj 2009 med personalföreträdarna.
Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att anta förslaget av organisationsförändringar inom Hälso- och omsorgsförvaltningen.
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott

HON § 61
HONAu § 99

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

66

2009-05-18
2009-05-05

Dnr: 2009-449

Handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras barn
Hälso- och omsorgsförvaltningen beviljades i november 2007 utvecklingsmedel till arbetet med våldsutsatta kvinnor och deras barn. Projektet har bedrivits under hösten 2008 och avslutades 090131. I projektplanen ingick att
ta fram en övergripande handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras
barn i Åstorps kommun.
Projektledaren har arbetat fram handlingsplan i samverkan med berörda områdeschefer och socialsekreterare inom hälso- och omsorgsförvaltningen och
medborgarförvaltningen.
Handlingsplanen ska vara ett känt och levande dokument i verksamheterna
och uppdateras en gång per år. Den ska finnas tillgänglig för medborgarna
genom att bland annat ligga på kommunens hemsida.
Margaretha Sturesson, verksamhetsutvecklare och Åsa Gundel Svensson,
projektledare redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse från 2009-04-22.
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar:
- föreslå nämnden att anta ”handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras barn”
- överlämna handlingsplanen till medborgarnämnden för ställningstagande
- delge handlingsplanen till kommunfullmäktige
____
Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att:
- anta ”handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och deras barn”
- överlämna handlingsplanen till medborgarnämnden för ställningstagande
- delge handlingsplanen till kommunfullmäktige
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott

HON § 62
HONAu § 100
HONAu § 71

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

67

2009-05-18
2009-05-05
2009-04-07

Dnr. 2009-522

Tillskapande av daglig verksamhet med social och habiliterande
inriktning
I ärendet finns tjänsteskrivelse 2009-03-27 från Ann-Charlotte Krüger, områdeschef och Margaretha Sturesson, verksamhetsutvecklare.
Margaretha Sturesson, verksamhetsutvecklare, Ann-Charlotte Krüger, områdeschef och Venita Qvist, arbetsterapeut informerar om tillskapande av
daglig verksamhet med social och habiliterande inriktning.

Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera
ärendet till förvaltningen för förtydligande och genomgång av kostnader och
att ärendet behandlas på nytt på arbetsutskott i maj 2009.
_____
Margaretha Sturesson, verksamhetsutvecklare, och Venita Qvist, arbetsterapeut redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i reviderad tjänsteskrivelse från 2009-04-22.
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att:
- föreslå hälso- och omsorgsnämnden besluta att hos kommunfullmäktige
begära tilläggsanslag i 2009 års budget med 250 000 kr (5 månaders
drift) samt i 2010 års budget med 556 000 kr (helårsdrift) för tillskapande
av daglig verksamhet med social och habiliterande inriktning
- och att under förutsättning att tilläggsanslag erhålls tillskapa daglig verksamhet med social och habiliterande inriktning
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

68

2009-05-18
2009-05-05
2009-04-07

HON § 62 forts.
HONAu § 100
HONAu § 71

Margaretha Sturesson, verksamhetsutvecklare redogör för nämnden om ärendet.
Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att:
-

-

hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag i 2009 års budget med
250 000 kr (5 månaders drift) samt i 2010 års budget med 556 000 kr
(helårsdrift) för tillskapande av daglig verksamhet med social och habiliterande inriktning
och att under förutsättning att tilläggsanslag erhålls tillskapa daglig verksamhet med social och habiliterande inriktning

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden

HON § 63

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

69

2009-05-18

Dnr:2009-471

Rapportering av stimulansbidrag för anhörigstöd
Slutrapport f o m 080201 t o m 090131
Lena Andersson, projektledare informerar nämnden om slutrapport
080201-090131.
Projektledaren har i samråd med andra verksamheter i kommunen utarbetat
en övergripande planering av hur stödet till anhöriga skall utformas utifrån
ett anhörigcentrum. Till anhörigcentrum knyts Frivilligcentralen, anhörigcafé, anhöriggrupper, information, råd och stöd, anhörigombud mm.

Hälso- och omsorgsnämnden tackar för information och beslutar att:
- skicka sluttrapport till Länsstyrelsen i Skåne Län för kännedom
- lägga den till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

70

2009-05-18

HON § 64
Protokoll som redovisas i pärm tillsammans med delegerade ärende
Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att lägga följande protokoll till
handlingarna:
- Arbetsutskottets protokoll från 2009-04-27-extra
- Arbetsutskottets protokoll från 2009-05-05
- Samverkansgrupps protokoll från 2009-04-14
- Samverkansgrupps protokoll från 2009-05-11
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

71

2009-05-18

HON § 65
Delgivningar
Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att lägga följande delgivningar till
handlingarna:
-

Justerandes sign

HONAu § 105 – Uppföljning av sparbeting neddragning av särskilt
boende platser på Björnåshemmet
Anemonens redovisning av ekonomi för april-2009
Kommunalförbundet Medelpunkten-sammanträdesprotokoll,090427
Kommunalförbundet Medelpunkten-sammanträdesprotokoll, 090330
Medelpunkten-Konkurrensutsättning av verksamheter där hjälpmedel ingår
Sveriges Kommuner och Landsting-Kunskap till praktik utveckling av
missbruks- och beroendevård
Ks § 46-Internkontrollplan för hälso- och omsorgsnämnden för 2009
Kf § 53-Beslut om ansvarsfrihet för styrelse och nämnder
Kf § 55-Skapande av trygghetsboende i Åstorps kommun
Redovisning av Pollux verksamhet
Redovisning av brukarundersökning gjord på Pollux under tiden november-08 till mars-09

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

72

2009-05-18

HON § 66
Information av chefen för Hälso- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef Gunilla Velin informerar om:
-

Ann-Marie Östberg börjar sin tjänst som IFO-chef den 1 juni 2009
Länsstyrelse i Skåne Län granskade Avanti-missbruksenhet
Birgitta Andersson föreläser om ”Kultur i vården” 27-28 maj-09
Björnekullaförsamlingshem i Åstorp

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

