ÅSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

76

2009-06-15

Hälso- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 – 21.00

Beslutande

Karlsson, Gunilla (S) ordförande
Gavrilids, Georgios (S)
Åkerman, Lizethe (S)
Berglund, Tony, (S)
Cimpoeru, Ioana (S)
Pettersson, Monika (M)
Persson, Gunni, (M)
Glans, Monika, (FP)
Söderqvist, Carina (C)
Wetterlöv, Siv (M)
Assarsson, Maj-Britt (S)
Schmidt, Gunilla (SD)
Sagna, Ben Ibou (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Övriga

Brovinius, Birthe (C)

Velin, Gunilla, chef hälso- och omsorgsförvaltningen
Tomic, Jasna, nämndssekreterare
Malmström ,Ann-Marie, ekonom §§ 69,70
Nilsson, Magnus, projektledare § 79
Werger, Anne-Christine, projektledare § 75

Justering
Justerare

Tony Berglund (S) och Siv Wetterlöv (M)

Plats och tid

Hälso- och omsorgsförvaltningen, 2009-06-17 kl. 16.00

Justerade paragrafer

§§ 68 - 80

Underskrifter
Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerare

............................................................................................................................................................
Tony Berglund
Siv Wetterlöv

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

77

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

Hälso- och omsorgsnämnd

Sammanträdesdatum

2009-06-15

Datum då anslaget sätts upp

2009-06-18

Datum då anslaget tas ner

2009-07-10

Förvaringsplats för protokollet

Hälso- och omsorgsförvaltningens arkiv

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

78

2009-06-15

HON § 68
Val av två ledamöter att justera protokollet samt beslut om tidpunkt och
plats för protokollets justering

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att utse Tony Berglund (S)
Siv Wetterlöv (M). Justeringen är onsdag den 17 juni 2009 kl. 16.00 på
Hälso- och omsorgsförvaltningen.

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden

HON § 69

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

79

2009-06-15

Dnr. 2009-269

Budgetuppföljning per 2009-05-31 med prognos för helåret
Ann-Marie Malmström, ekonom redogör om budgetuppföljning per
2009-05-31.
Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att ta del av rapporten och lägger den
till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott

HON § 70
HONAu § 124

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

80

2009-06-15
2009-06-02

Dnr: 2009-529

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Åstorps kommun
I ärendet finns tjänsteskrivelse 2009-05-18 från Anita
Månsson, medborgarförvaltningschef, Gunilla Velin, hälso- och omsorgsförvaltningschef och Ann-Marie Malmström, ekonom.
Ann-Marie Malmström, ekonom redogör om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Åstorps kommun.
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå hälso- och
omsorgsnämnden besluta:
- föreslå kommunfullmäktige anta bifogat dokument gällande ”Avgifter
inom äldre- och handikappomsorgen i Åstorps kommun” samt att dessa
ersätter tidigare antagna regler och riktlinjer för avgiftsuttag inom äldreoch handikappomsorgen
- delegera till förvaltningen att årligen justera dokumentet i samband med
bland annat förändringar av prisbasbeloppet, schablonbeloppet, högsta
avgift (maxtaxa) som får debiteras samt förändring av hyror i kommunens i vård- och omsorgsboende/särskilda boende
_____
Hälso- och omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med
tillägg från hemsjukvården.
Avgiften för hemsjukvård ingår i maxtaxan
För hemsjukvårdsinsatser efter beslut av legitimerad sjuksköterska är avgiften 200 kronor per månad oavsett omfattning.
Har den enskilde både hemtjänst och hemsjukvård betalar den enskilde endast avgift för hemtjänst. De som enbart har larm eller matdistribution betalar avgift för larm, matdistribution samt hemsjukvård.
Avgiften kan dock aldrig bli högre än den enskildes avgiftsutrymme. Den
som helt saknar avgiftsutrymme betalar ingen avgift.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott

HON § 71
HONAu § 123

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

81

2009-06-15
2009-06-02

Dnr: 2009-528

Riktlinjer för bistånd enligt SoL 4 kap 1 § gällande hjälp i hemmet och
vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun
I ärendet finns tjänsteskrivelse 2009-05-18 från Anita
Månsson, medborgarförvaltningschef, Gunilla Velin, hälso- och omsorgsförvaltningschef och Margaretha Sturesson, verksamhetsutvecklare hälso- och
omsorgsförvaltningen.
Margaretha Sturesson, verksamhetsutvecklare redogör om riktlinjer för bistånd enligt SoL 4 kap 1 § gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun.
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att:
- föreslå hälso- och omsorgsnämnden anta bifogade riktlinjer för hjälp i
hemmet och vård- och omsorgsboende
- uppdra åt förvaltningen att årligen ha en översyn av riktlinjerna och vid
behov revidera dessa
_____
Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att anta bifogade riktlinjer för hjälp i
hemmet och vård- och omsorgsboende och uppdra åt förvaltningen att årligen ha en översyn av riktlinjerna och vid behov revidera dessa.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott

HON § 72
HONAu § 125

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

82

2009-06-15
2009-06-02

Dnr: 2009-369

Svar granskning av barn och ungdomars hälsa
I ärendet finns tjänsteskrivelse 2009-05-18 från Gunilla Velin, förvaltningschef.
Gunilla Velin, förvaltningschef informerar om ärendet.
På uppdrag av revisionen i Åstorps kommun har Ernst & Young granskat arbetet kring barn och ungdomars psykiska hälsa. Granskningen har genomförts tillsammans med Region Skåne revision och revisionen vid 17 andra
Skånska kommuner. Resultatet har sammanställts i en rapport som fastställdes vid revisionens möte 2009-03-31. Rapporten finns tillgänglig i datorformat samt på kommunens hemsida.
Rapporten är omfattande och baserar sig för Åstorps del i intervjuer med förvaltningschefer samt tjänstemän från bildningsförvaltningen och medborgarförvaltningen.
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att:
- överlämna yttrandet till respektive nämnd för godkännande
- samt att nämnden överlämnar yttrandet till revisionen i Åstorps kommun
som sitt eget
_____
Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att ställa sig positivt bakom yttrandet
samt överlämna yttrandet till revisionen i Åstorps kommun som sitt eget.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott

HON § 73
HONAu § 126

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

83

2009-06-15
2009-06-02

Dnr: 2009-531

Projektet ”Hemrehabilitering” inom hälso- och omsorgsförvaltningen
I ärendet finns tjänsteskrivelse 2009-05-22 från Gunilla Velin, hälso- och
omsorgsförvaltningschef och Margaretha Sturesson, verksamhetsutvecklare
hälso- och omsorgsförvaltningen och Magnus Nilsson, projektledare.
Margaretha Sturesson, verksamhetsutvecklare redogör om projektet ”Hemrehabilitering” inom hälso- och omsorgsförvaltningen.
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att:
- överlämna utvärderingen till hälso- och omsorgsnämnden för kännedom
- föreslå hälso- och omsorgsnämnden besluta att projektet ”Hemrehabilitering” avslutas 2009-12-31
- uppdra åt förvaltningsledning och projektledning att tillsammans arbeta
fram förslag på hur kompetens och erfarenhet från projektet kan tillvaratas inom ramen för ordinarie verksamhet och befintlig budget från och
med 2010-01-01
- ärende ska återkomma på arbetsutskottets sammanträde i november 2009
_____
Gunilla Velin, förvaltningschef informerar om projektet ”Hemrehabilitering”
inom hälso- och omsorgsförvaltningen.
Hälso- och omsorgsnämnden tackar för överlämnat utvärdering och beslutar att
- projektet ”Hemrehabilitering” inom hälso- och omsorgsförvaltningen avslutas 2009-12-31
- uppdra åt förvaltningsledning och projektledning att tillsammans arbeta
fram förslag på hur kompetens och erfarenhet från projektet kan tillvaratas inom ramen för ordinarie verksamhet och befintlig budget från och
med 2010-01-01
- ärende ska återkomma på arbetsutskottets sammanträde i november 2009
_____
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott

HON § 74
HONAu § 127

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

84

2009-06-15
2009-06-02

Dnr: 2009-532

Risk och sårbarhetsanalys vid hälso- och omsorgsförvaltningen 2009
I ärendet finns tjänsteskrivelse 2009-05-22 från Gunilla Velin, förvaltningschef och Margaretha Sturesson, verksamhetsutvecklare.
Margaretha Sturesson, verksamhetsutvecklare redogör om ärendet.
Förvaltningen har under hösten 2008 och våren 2009 tillsammans med kommunens kris- och säkerhetssamordnare gjort en risk- och sårbarhetsanalys.
Analysen är gjord för att skapa underlag för att bättre hantera en kris eller extraordinär händelse inom verksamhetsområdet.
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå hälso- och
omsorgsnämnden besluta att efter att ha tagit del av analysen lägga den till
handlingarna.
_____
Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att ta del av analysen och lägger den
till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott

HON § 75
HONAu § 131

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

85

2009-06-15
2009-06-02

Dnr: 2009-533

Projektplan för LOV- projektet 2009

Anne-Christine Werger, utredare och Margaretha Sturesson, verksamhetsutvecklare redogör om Projektplan för LOV- projektet 2009.
Hälso- och omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att ta del av projektplan för LOV- projektet för 2009 samt överlämna projektplan vidare till
nämnd för beslut.
_____
Anne-Christine Werger, utredare redogör för LOV - projektet 2009 samt
bifogat projektplan.
Monika Pettersson (M), Monika Glans (FP), och Gunni Persson (M) yrkar att
under punkten 4.2 tilläggs att omvårdnad skall ingå.
Ordförande ställer proposition på förslaget om tillägg.

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att ta del av LOV – projektet för
2009 och att delge den till kommunfullmäktige och att ställa sig bakom arbetsutskottets förslag.
_____
Monika Pettersson (M), Monika Glans (FP), Gunni Persson (M) och Siv
Wetterlöv (M) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

86

2009-06-15

HON § 76
Protokoll som redovisas i pärm tillsammans med delegerade ärende

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att lägga följande protokoll till
handlingarna:
-

Arbetsutskottets protokoll från 2009-06-02
Samverkansgruppsprotokoll från 2009-05-08
Samverkansgruppsprotokoll från 2009-06-08

_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

87

2009-06-15

HON § 77
Delgivningar

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att lägga följande delgivningar till
handlingarna:
- Anemonen-protokoll från årsmöte 090422 och verksamhetsberättelse från
080421
- Anemonens –ekonomisk rapport för maj/09, 090608
- Uppföljning av sparbeting neddragning av särskilt boende platser på Björnåshemmet
- Avgränsning i arbetet med utredningen av LOV
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

88

2009-06-15

HON § 78
Information av chefen för Hälso- och omsorgsförvaltningen
Gunilla Velin, förvaltningschef informerar om:
-

två verksamhetstjänster är utannonserade, äldreomsorgschef och IFO och
LSS chef
föreläsning av Birgitta Andersson ”Kultur i vården”
demenssköterska
projektpengar är beviljade
tjänstemän i beredskap började 1 juni 2009

Hälso- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen och beslutar att
lägga den till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

89

2009-06-15

HON § 79
Rapportering om Astern
Magnus Nilsson, projektledare informerar om Astern – nuläget.

Hälso- och omsorgsnämnden beslutar att ta del av informationen och lägger
den till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÅSTORPS KOMMUN

Hälso- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

90

2009-06-15

HON § 80
Tidplan budgetarbete 2010 plan 2011 – 2012
Hälso- och omsorgsnämnden har tagit del av tidplan och beslutar att lägga
den till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

