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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HJO KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2008-09-22

Plats och tid

Stadshuset, kl 17.30-20.25 Ajournering 18.50-19.15

Deltagande

Beslutande

1

Ersättare

Ewa F. Thorstensson (m), ordförande
Malin Davidsson (m)
Kerstin Strandberg (m)
Jörgen Fransson (s)
Claes Hagström (s)

Insynsplats:
Fredrik Bellino (v)

Beslutande ersättare:
Bertil Ask (s)

Övriga deltagande

Marita Malmberg Edsö, vård- och omsorgschef
Marita Johansson, chef särskilt boende §97
Lena Persson, ekonom §§97-98
Annica Carter, sekreterare

Utses alt Justera

Jörgen Fransson (s)

Justeringens
plats och tid

Kommunstyrelsens kansli 2008-10-02

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

95-112

Annica Carter
Ordförande

Ewa F.

Thorst~~~s'~~'(~j"""""""""""""""""'"

......................................... .

Justerande

....................................................................................................................

Jörgen Fransson (s)

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

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Sammanträdesdatum

2008-09-22
Datum för
anslags nedtagande

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens kansli

Underskrift

Annica Carter

2eeS-IB-2S

HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2008-09-22

2 Sida

Samman!rädesda!um

Ou § 95

Val av protokolljusterare
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar utse Jörgen Fransson (s) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Justerandes signatur

U!dragsbestyrkande

HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2008-09-22

Sammanlrädesdalum

Ou § 96

Dagordning
Föreliggande förslag till dagordning godkänns med undantag av punkten" Avgiftstaxa för vård och omsorg 2009" som utgår från dagordningen.
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Sammanträdesdatum

Ou § 97

2008-49

Information: Rapport från Nätverket Måttligan
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
Föredragande: Marita Johansson, chef särskilt boende och Lena Persson, ekonom
Bakgrund
Nätverket Måttligan ingår i Jämförelseprojektet som drivs med stöd av Sveriges
kommuner och landsting (SKL). De kommuner som deltar i nätverket är Askersund, Filipstad, Hagfors, Hjo, Munkfors och Töreboda.
Nätverket Måttligan har i sin andra rapport haft uppdraget att jämföra särskilt boende mellan kommunerna ur ett medborgarperspektiv. Inriktningen är att försöka
finna sambandet mellan kostnad och kvalitet. Resultatet visar på stora likheter
mellan kommunerna, men det finns också skillnader, främst när det gäller vårdtagarnas möjlighet till daglig utevistelse och individuella, vardagsnära aktiviteter.
Kommunernas kostnader varierar stort och det finns ingen direkt relation mellan
kostnader och uppnått resultat.
Handling
Rapport från Nätverket Måttligan
Jämförelseprojektet: Särskilt boende
ur ett medborgarperspektiv

en jämförelse av kommunens äldreomsorg
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Sammanträdesdatum

Ou § 98

2008-573

Information: Delårsbokslut
Omvårdnadsutskottets beslut

Omvårdnadsutskottet beslutar att notera informationen till dagens protokoll.

roredragande: Ekonom Lena Persson
Bakgrund

Delårsbokslutet visar att Vård och Omsorg sammantaget redovisar ett underskott
på 2,7 miljoner kronor. Området Funktionshinder redovisar ett överskott på 0,2
miljoner kr för perioden januari till augusti 2008, men området Äldreomsorg redovisar samtidigt ett underskott på 2,9 mkr för perioden.
Förväntad budgetavvikelse för hela året är totalt 3,7 miljoner kronor för Vård och
Omsorg.
Handling

Delårsbokslut Funktionshindrade
Delårsbokslut Äldreomsorg
Delges

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Ou § 99

2008-333

Information: Yttrande JK
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar att notera informationen till dagens protokoll.

Föredragande: Kanslichef Anders Boman
Bakgrund
Hjo kommun blev i maj anmäld till justitiekanslern (JK). Anmälan rör bl a inskränkningar i meddelarfriheten och vägran att utlämna handlingar. Hjo kommun
skall yttra sig över anmälan och särskilt besvara fyra frågor. Kommunstyrelsen
kommer 2008-10-08 att behandla det yttrande till JK som förvaltningen arbetat
fram.

Handling
Yttrande över anmälan till Justitiekanslern mot Hjo kommun
Kopia för kännedom: Anmälan addresserad till Justitiekanslern

Ajournering 18.50-19.15
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2008-364

Budget i balans
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar att överlämna "Budget i balans-åtgärder inom vård
och omsorg" som svar på kommunstyrelsens uppdrag att redovisa åtgärder för en
budget i balans.

Bakgrund
Kommunstyrelsens uppföljning efter första kvartalet och prognos för budgetåret
2008 visar på verksamheter som befaras överskrida utlagda budgetramar. Kommunstyrelsen har därför i § 87/08 givit berörda utskott i uppdrag att till sammanträdet i augusti redovisa åtgärder för att åstadkomma en budget i balans. Vård och
omsorg har inkommit med förslag till skrivelse som svar på kommunstyrelsens
uppdrag att redovisa åtgärder för en budget i balans.

Handlingar
Budget i balans-åtgärder inom vård och omsorg

Delges
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Ou § 101

2008-519

Förslag till riktlinjer för iöreningsbidrag socialtjänst och vård och
omsorg
Omvårdnadsutskottets beslut

Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna föreliggande förslag till riktlinjer för ekonomiskt bidrag till föreningar med anknytning till Individ- och Familjeorganisation och Vård och Omsorg.
Föredragande: Vård- och omsorgschejMarita Malmberg Edsö
Bakgrund

Barn- och ungdomsnämnden och Omvårdnadsnämnden i Hjo kommun har tidigare beslutat om ekonomiskt bidrag till sökande föreningar och organisationer som
haft anknytning till IFO's respektive Omvårdnadsförvaltningens verksamhetsområden.
Efter en översyn av de sedvanliga föreningsbidragen beslutade kommunfullmäktige i § 13/08 att anta nya riktlinjer för föreningsbidrag.
I detta sammanhang och med en ny politisk organisation behövs nya riktlinjer
även för föreningsbidrag inom IFO' s och Vård och omsorgs verksamhetsområden,
som skiljer sig från sedvanliga föreningsbidrag.
Kommunstyrelsens förvaltning har inkommit med förslag till riktlinjer för ekonomiskt bidrag till föreningar med anknytning till Individ- och Familjeomsorgen
och Vård och omsorg som specificerar villkor, prioriterade områden och ansökningsrutiner .
Handling

Utredningssekreterarens skrivelse 2008-09-15
Förslag till riktlinjer för ekomomiskt bidrag för föreningar och organisationer med
anknytning till Individ- och familjeomsorgen och Vård och omsorg
Delges

Kommunstyrelsen
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2008-541
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Ändring av och tillägg till Ks delegationsordning: föreningsbidrag
inom IFO och Vård och Omsorg
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa följande ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning (tillägg i kursiv stil, strykningar i
genom struken stil)
Nr

6.133.

12.43

Område

Lagrum

Delegat

ÖV·
rlKa aren d en
Fördelning av föreningsbidrag inom individ- ochfamiljeomsorgens verksamhetsområde

Bam- och utbildningschef

Övnga aren d en
Fördelning av föreningsbidrag inom vård och omsorgs
verksamhetsområde

"1vgifishat/d
läggare Vård-

Ersättare

Anmärkning

och omsorgschef

Föredragande: Vård och omsorgschef Marita Malmberg Edsö

Bakgrund
Riktlinjer har utarbetats för föreningsbidrag inom vård och omsorgs- och individoch familjeomsorgens verksamhetsområden. Riktlinjerna bör åtföljas aven revidering av delegationen.

Handlingar
Kanslichefens skrivelse 2008-09-15

Delges
Kommunstyrelsen
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06.120-730

Slutredovisning 2006: Stimulansbidrag för utveckling av stödet
till anhöriga som hjälper och vårdar närstående
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
godkänna förvaltningens förslag till slutredovisning för 2006 års beviljade
medel inom anhörigstödet, samt
översända slutredovisningen till länsstyrelsen i Västra Götaland.
Föredragande: Utredningssekreterare Annica Carter

Bakgrund
I november 2006 beviljade länsstyrelsen Hjo kommuns ansökan om medel för att
utveckla stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Kommunen beviljades 220 000 kr.
Efter avslutat utvecklingsarbete skall en slutrapport insändas till Länsstyrelsen.
Rapporten skall, förutom en ekonomisk redovisning, beskriva måluppfyllelsen
och hur insatserna kommit anhöriga till del. Slutrapporten skall vara behandlad i
ansvarig nämnd. Eftersom projektet inte är avslutat utan fortsätter under 2007 och
2008 blir detta något aven delrapport även om den kallas slutrapport för 2006 års
beviljade medel.
Handling
Utredningssekreterarens skrivelse daterad 2008-09-10
Slutredovisning 2006: stimulansbidrag för utveckling av stödet till anhöriga som
hjälper och vårdar närstående
Delges
Kommunstyrelsen
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2008-281

Valfrihetssystem stimulansbidrag
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ansöka om stimulansbidrag för att vidare kunna utreda möjligheten att i samverkan med andra kommuner utveckla valfrihetssystem inom vård och omsorg.
Föredragande: Vård- och omsorgschefMarita Malmberg Edsö

Bakgrund
En ny lag om valfrihetssystem (LOV) träder i kraft fr.o.m. l januari 2009. Lagen
är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för kommuner som vill konkurrenspröva verksamhet för att därigenom låta brukaren själv välja utförare.
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2008 fördela 280 miljoner koronor i stimulansbidrag för att underlätta för kommunerna att stimulera och påskynda införandet av valfrihetssystem. Stimulansmedel kan beviljas kommuner
för att förbereda ett eventuellt införande införande av valfrihetssystem. Planerade
insatser i ansökan kan till exempel avse att anställa en utredare för en viss period,
informationsinsatser, utveckling av stödsystem m.m.
Kommunens avsikt att eventuellt införa valfrihetssystem ska framgå av ett politiskt beslut på nämndsnivå. Med tanke på den korta ansökningstiden kan ansökan
kompletteras i efterhand med det politiska beslutet men dock senast 31 oktober.
Själva ansökan ska vara Socialstyrelsen till handa senast 080930.
Handling
Stimulansbidrag för att förbereda och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och
handikappomsorg, Socialstyrelsen 080917.
Förvaltningens skrivelse daterad 2008-09-19 "Stimulansbidrag för att förbereda
och utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorg"
Delges
Kommunstyrelsen
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2008-579

Information: Sammanställning Brukarenkäter
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar att notera informationen till dagens protokoll.

Föredragande: Vård- och omsorgschefMarita Malmberg Edsö

Bakgrund
Vård och omsorg genomförde en stickprovsenkät till brukarna inom särskilt boende och LSS under februari och mars 2008. Enkäten skickades till en slumpvis utvald grupp brukare. Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på hur brukarna upplever sin vardag utifrån fyra huvudområden: Dialog, God och kvalitetsmässig vård och omsorg, Säkerhet/spårbarhet och Aktiviteter. Resultatet skall
vara ett underlag för ett ständigt förbättringsarbete inom Vård och omsorgs olika
enheter. Personalen är direkt involverad i detta arbete och kommer på APT att använda resultatet som underlag för förbättringsarbetet.

Handlingar
Brukarenkät 2008 Vård och Omsorg - Äldreomsorg
Brukarenkät 2008 Vård och Omsorg - LSS
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2008-451

Information: Ansvarsprövning 2008
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar att notera informationen till dagens protokoll och
skicka vidare de besvarade enkäterna till kommunrevisionen.
Bakgrund
Omvårdnadsutskottet har fått kallelse från kommunrevisionen till ansvarsprövning
2008. Ordförande och vice ordförande har fått till uppgift att innan mötet besvara
en enkät.
Handling
Kommunrevisionens kallelse till ansvarsprövning med enkät
Delges
Kommunrevisionen
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2008-382

Avgörande inriktningar och mål 2009
Omvårdnadsutskottets beslut

Omvårdnadsutskottet beslutar att överlämna avgörande inriktningar och mål för
Funktionshindrade och Äldreomsorg 2009 till budgetberedningen.
Föredragande: Vård och Omsorgschef Marita Malmberg Edsö
Bakgrund

Omvårdnadsutskottet beslöt §76/O8 att överlämna förslag på 2009 års mål och avgörande inriktningar för Vård och Omsorg till budgetberedningen. Utifrån dessa
har utskottet och vård- och omsorgschefen valt ut vilka avgörande inriktningar
och mål som föreslås ingå i planeringsförutsättningarna för 2009.
Handlingar

Avgörande inriktningar och Mål för 2009
Delges

Kommunchefen
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2008-548

Yttre miljön Sigghusberg

Omvårdnadsutskottets beslut

Omvårdnadsutskottet beslutar att överlämna förvaltningens skrivelse till budgetberedningen för vidare hantering.
Bakgrund

På Sigghusberg bor personer med demenssjukdom av varierande svårighetsgrad.
Fysisk aktivitet i form av promenader är en bra metod för att hantera oro och ångest bland de boende. Att vara aktiv dagtid påverkar oftast nattsömnen på ett positivt sätt och ingår som en självklar del av behandlingen inom psykiatrisk vård. Att
som boende inte kunna/få gå ut själv leder ibland till irritation och ilska och kan
utgöra grund för konflikt med personalen. Promenader både inomhus och utomhus ordineras av kommunens sjukgymnaster som en del i det rehabiliterande förhållningssättet.
Den yttre miljön på Sigghusberg har idag begränsningar, gångarna runt huset är
mjuka och gropiga och bitvis finns det överväxt av gräs, hela området är inte inhägnat, därmed kan de boende inte promenera ute själva och fallrisk finns vid
slänt utanför södra delen av huset.
Enhetschefen har inkommit med förslag på åtgärder som behövs för att åstadkomma en funktionell yttre miljö på Sigghusberg.

Handling

Enhetschefens skrivelse daterad 080912
"Yttre miljön på Sigghusberg"

Delges

Budgetberedningen
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2008-520

Inbjudan till kommuner och landsting att ansöka om bidrag för
att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning
Omvårdnadsutskottets beslut

Omvårdnadsutskottet beslutar att
ge förvaltningen i uppdrag att snarast undersöka möjligheten att tillsammans med andra kommuner och landsting ansöka om stimulansbidrag,
samt
delegera beslut om ansökan till vård- och omsorgschefen, i det fall en ansökan blir färdig tills den 15 oktober.
Bakgrund

Hjo kommun tog den 1 september emot en inbjudan från Socialstyrelsen att ansöka om bidrag för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.
Verksamheten har idag utbildningsbehov som motsvarar de som Socialstyrelsen
är villig att finansiera och ser därför positivt på att göra en ansökan om stimulansbidrag. Tyvärr är ansökningstiden kort - redan den 15 oktober ska den vara socialstyrelslen till handa, och det är osäkert om kommunen hinner uppfylla kriterierna som en ansökan måste uppfylla för att behandlas av socialstyrelsen. En eventuell ansökan måste vara ivägskickad innan nästa omvårdnadsutskott.
Handling

Inbjudan till kommuner och landsting att ansöka om bidrag för att förstärka kompetensen bland personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med
psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.
Delges

Vård och Omsorgschef
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2008-549
2008-550

Rapporter från Länsstyrelsen

Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
Föredragande: Marita Malmberg Edsö, Chef J;"ård och Omsorg

Bakgrund
Länsstyrelsen har producerat två rapporter som berör Vård och Omsorgsområdet.
Rapporten" Anmälningar om missförhållanden 2007" redovisar vad som anmälts
som allvarliga missförhållanden inom omsorg om personer med funktionsnedsättning i länets kommuner under 2007. Hjo kommun har inte någon anmälning om
allvarliga missförhållanden inom omsorgen om personer med funktionsnedsättmng.
Rapporten "Beviljats men inte fått ge året- om personer med funktionsnedsättning" redovisar läget beträffande ej verkställda beslut och domar enligt lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt enligt Socialtjänstlagen
gällande personer med funktionsnedsättning. Rapporten redovisar också om
kommunen gett avslag på grund av resursbrist trots att det egentligen funnits skäl
att bevilja bistånd eller insats. Hjo kommun rapporterade inga sådana fall.
Handlingar
Anmälningar om missförhållanden 2007
Beviljats men inte fått ge året- om personer med funktionsnedsättning
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Anmälningsärenden
Protokoll från Vård och Omsorgs Samverkansgrupp 2008-09-18.
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Information
Ordföranden informerade om kommande bussresor som arrangeras för frivilligarbetarna i kommunen. Resan äger rum 22 resp 30 oktober.
Ordföranden informerade om att Röda Korset i Hjo tack vare ett generöst bidrag
till föreningen har kunnat arrangera resor för brukare inom Vård och Omsorg, vilket är ett väldigt uppskattat inslag i vardagen.
Vård och Omsorgschefen informerar om att två eventuella Lex Sarah anmälningar
utreds för närvarande i verksamheten. Ärendet återkommer i utskottet på nästa
sammanträde.
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Övriga frågor
Fredrik Bellino (v) lyfte frågan om det nya hjälpmedelsavtalet.
Jörgen Fransson (s) frågade om kommunens användning av beordrad övertid.
Utskottet beslöt att förlägga nästa möte på Sigghusberg.
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