SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

HJO KOMMUN

Sammanlrädesda!um

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-02-23

Plats och tid

l

Stadshuset, kl 08.30-12.00 Ajournering 10.10-10.30

Deltagande

Beslutande

Tjanstgörande ersättare

Ewa Thorstensson (m), ordförande
Kerstin Strandberg (m)
Lars-Erik Sondel! (c)
Rutger Gram (kd)
Jörgen Fransson (s)
Claes Hagström (s)

Annelie Nilsson (s)

Ersättare

Bertil Ask (s)
Övriga deltagande

Marita Malmberg Edsö, Vård och Omsorgschef § 20-25
Annica Carter, utredningssekreterare
Lena Persson, ekonom §24
Hannele Nikula Raneryd, hemvårdschef §§24-25
Camilla Söderberg Wiktorin, hälso- och sjukvårdschef §§22-24
Paula Teileri, enhetschefLSS §24, §26, §§28-29
Marita Johansson, enhetschef sÄBo §24

Utses att justera

Rutger Gram (kd)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 2009-03-04

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Annica Carter
Ordförande
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Ewa T)r6'rstensson (m)
Justerande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Sammanträdesdatum

2009-02-23

Datum för
anslags uppsättande

2009-03-04

Förvaringsplats

Kommunstyrelsens kansli
' .
('" '" ,r,::.-"
,.

för protokollet
Underskrift

Datum för
anslags nedtagande

~t:.l:l.(~:: .. >:':» ..:'.....'.. ,...................... .
.............

Annica Carter

~

Sida

2009-03-26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HJO KOMMUN

Sammanlrädesdalum

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-02-23

Ou § 20

Justerare
Rutger Gram (kd) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Utdragsbestyrkande

Sida

2

HJO KOMMUN
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-02-23

Ou § 21

Dagordning
Informationspunkten "Närsjukvårdsprojekt Östra Skaraborg-Demensvård" utgår
och tas upp på nästa sammanträde. I övrigt godkänns förslaget till dagordning.

Justerandes signatur

Sida

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HJO KOMMUN

Sammanlrädesdalum

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-02-23

Ou § 22
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2009-158

Information: Närsjukvårdsprojekt Optimal Äldrevård
Omvårdnadsutskottets beslut

Omvårdnadsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
Föredragande: Camilla Söderberg Wiktorin
Bakgl"Und

Enhetschef Camilla Söderberg Wiktorin informerade om Närsjukvårdsprojekt
Östra Skaraborg - Optimal Äldrevård. Syftet med projektet är t ex att kunna erbjuda patienten att vårdas i hemmet och ändå erhålla lika god medicinsk kvalitet
som ges på sjukhus. Projektet är ett samarbete mellan primärvård, landsting och
kommun. Hjo kommun kommer under våren 2009 att implementera projektet i det
löpande arbetet. Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hjo kommun och föreståndaren för vårdcentralen i Hjo arbetar för närvarande med att slutföra revideringar av
rutiner och PM som projektet resulterat i.
Handling

Optimal Äldrevård 2009

Justerandes signatur

Uldragsbestyrkande

Sida

HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-02-23

Sammanträdesdalum

Ou § 23

5

2008-225

Information: Gemensam upphandling av hjälpmedel
Omvårdnadsutskottets beslut

Omvårdnadsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
Föredragande: EnhetschefCamilla Söderberg Wiktorin
Bakgrund

Sedan l maj 2002 ingår Hjo kommun tillsammans med 47 andra kommuner i
Västra Götaland i ett gemensamt avtal om hjälpmedelsförsöjning med Västra Götalandsregionen (VGR). I samband med att avtalet löpte ut i april 2008 rekommenderade VästKom länets 49 kommuner att genomföra en gemensam upphandling med VGR. Hjo kommun har beslutat att delta i den gemensamma upphandlingen som skall vara avslutad den 6 mars 2009 då tilldelningsbeslutet undertecknas på plats i Uddevalla. Enhetschef Camilla S Wiktorin informerade om upphandlingsarbetet.

Justerandes signatur

~~ r?~.

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HJO KOMMUN

Sammanträdesdalum

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-02-23

Ou § 24
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2009-130

Verksamhetsberättelser för vård och omsorg 2008
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsberättelser 2008 samt överlämna förslaget till bokslutsberedningen.

Anteckning
Jörgen Fransson (s), Claes Hagström (s), Annelie Nilsson (s), Bertil Ask (s) deltar inte i
beslutet. (s)-gruppen kommer innan justeringstillfallet att inlämna en protokollsanteckning (Bilaga I).
Föredragande: Ekonom Lena Persson

Bakgrund
Verksamheten har sammanställt en verksamhetsberättelse för respektive Äldreomsorg och Funktionshindrade till kommunens årsredovisning. Verksamhetsberättelserna innehåller de fasta rubrikerna Ekonomisk utvärdering, Verksamhetsmått, Viktiga händelser och Framtid.
Äldreomsorgens resultat är ett underskott på 6,3 mkr jämfört med budget, Funktionshindrades resultat är ett underskott på 1,3 mkr jämfört med budget. Underskotten består huvudsakligen av högre personalkostnader än förväntat.

Handling
Skrivelse från ekonomen daterad 2009-02-13
Verksamhetsberättelse Äldreomsorg
Verksamhetsberättelse Funktionshindrade

Delges
Bokslutsberedningen

Ajournering kl. 10. 10-10.30

Justerandes Sign,tuf)
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Utdragsbestyrkande

HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-02-23

Sida

Sammanträdesdatum

Ou § 25
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2008-629

Information: Brukarenkät Hemvården
Omvål"dnadsutskottets beslut

Omvårdnadsutskottet beslutar att
notera informationen till dagens protokoll.
uppdra åt förvaltningen att återkomma med information om trygghetslarm.
Föredragande: Hannele Nikula Raneryd, enhetschef Hemvården
Bakgrund

Hjo kommun har skickat ut en brukarenkät till samtliga brukare som är beviljade
hemvård. Enkäten skickades ut i november 2008 och det var 91 brukare av 163
(56%) som svarade på enkäten.
Hemvårdschefen redovisade slutresultatet av enkäten för omvårdnadsutskottet.
Handling

Brukarenkät hemvården november 2008.
Delges

Hemvårdschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HJO KOMMUN

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-02-23

Ou §26
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2009-97

Information: LSS-kommittens betänkande Möjlighet att leva som
andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008-77)
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
Föredragande: Paula Teileri, enhetschef LSS
Bakgrund
Den av regeringen tillsatta LSS-kommitten har lämnat sitt slutbetänkande "Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service för personer med
funktionsnedsättning (SOU 2008:77). Enhetschefen Paula Teileri informerade om
innehållet i betänkandet.
Handling
LSS-chefens presentation: Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning.

Justerandes signatur

Uldragsbestyrkande

Sida

HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-02-23

Sammanlrädesdalum

Ou § 27
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2009-97

Hjo kommuns remissvar på LSS-Immmittens betänkande Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008-77)
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förvaltningens förslag till remissvar på LSS-kommittens betänkande "Möjlighet att leva
som andra".

Bakgrund
Den av regeringen tillsatta LSS-kommitten har lämnat sitt slutbetänkande "Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service för personer med
funktionsnedsättning (SOU 2008:77). Hjo kommun är inte en av de utsedda remissinstanserna. Sveriges kommuner och landsting har dock lämnat ett underlag
att utgå ifrån då man regionalt och lokalt tar initiativ till att lämna sina synpunkter
på betänkandet. Skaraborgs Kommunalförbund har tillsatt en arbetsgrupp bestående av avdelningschefer och ekonomer från ett antal Skaraborgskommuner som
utarbetat ett underlag till remissvar. Underlaget har varit utgångspunkt för Hjo
kommuns remissvar.
Handling
Hjo kommuns remissvar på LSS-kommittens betänkande Möjlighet att leva som
andra.

Justerandes signatur

Uldragsbeslyrkande

HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
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Sida

Sammanträdesdatum

Ou § 28
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2009-104

Anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kap 2 § (Lex Sarah) eller enligt 24 a §, LSS.
Omvårdnadsutskottets beslut

Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna vidtagna
åtgärder i samband med Lex Sarah anmälan mottagen 2009-01-20.
Föredragande: Paula Teileri, enhetschefLSS

Handlingar

Enhetschefens skrivelse" Anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kap 2 § (Lex Sarah)
eller enligt 24 a §, LSS."
Anmälan om allvarliga missförhållanden samt Utredning om allvarliga missförhållanden, 2009-02-10 (Handlingarna är belagda med sekretess enligt 7 kap 4 §
SekrL)

Justerandes signatur

Utdragsbeslyrkande

Sida

HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-02-23

Sammanträdesdatum

Ou § 29

II

2009-105

Anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kap 2 § (Lex Sarah) eller enligt 24 a §, LSS.
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna vidtagna
åtgärder i samband med Lex Sarah anmälan mottagen 2009-02-05.
Föredragande: Paula Teileri, enhetschef LSS

Handlingar
Enhetschefens skrivelse" Anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kap 2 § (Lex Sarah) eller enligt 24 a §, LSS."
Anmälan om allvarliga missförhållanden, samt Utredning om allvarliga missförhållanden, 2009-02-10. Handlingarna är belagda med sekretess enligt 7 kap 4 §
SekrL

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-02-23

Sammantradesdatum
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2009-85

Ou § 30

Information: Länsstyrelsens tillsyn enligt 26 § lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade: LSS
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.

Bakgrund
Länsstyrelsen har beslutat att inleda en tillsyn inom LSS-verksamheten. Kommunen har redan inkommit med samtIig dokumentation i ärendet. Dessutom begär
Länsstyrelsen en redogörelse från kommunstyrelsen innehållande en beskrivning
av organisationen vid den aktuella verksamheten och de ställningstaganden som
ligger till grund för organisationen, i förhållande till lagstiftningens krav. Kommunstyrelsens kan i övrigt ge den information som kommunstyrelsen finner adekvat i ärendet.

Handling
Tillsyn enligt 26 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade: LSS.
Handlingen är belagd med sekretess enligt 7 kap 4 § SekrL

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-02-23

Sammantradesdatllm

Ou § 31
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2008-476

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till revideringar av kommunstyrelsens delegeringsordning för området Vård och Omsorg
samt överlämna förslaget till allmänna utskottet.
Föredragande: Utredningssekreterare Annica Carter

Bakgrund
Förvaltningen har genomfört en översyn av kommunstyrelsens delegeringsordnmg.
Gällande delegeringsordning fastställdes av kommunstyrelsen i samband med
övergången till ny politisk organisation och bestod av de tidigare nämndernas delegeringsordningar med smärre förändringar. I och med den nu genomförda översynen har delegeringsordningen genomlysts i grunden och det utarbetade förslaget
är bättre anpassat till den nya samlade organisationens förutsättningar.
Inom Vård och Omsorg, liksom inom övriga områden, har delegeringarna setts
över och anpassats bl a utifrån de erfarenheter som dragits utifrån arbetet i den
nya organisationen. I de fall det funnits lämpligt har verksamhetsdelegationer
övergått till allmän delegering.
Handling
Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning, kanslichefens skrivelse
2009-02-18
Arbetsmaterial: Förslag till kommunstyrelsens delegeringsordning - Vård och
Omsorgsområdet.

JusterarJdes signatur
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
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Sammanträdesdalum
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2008-670

Samråd angående upprättande av detaljplan för del av HjoBengtstorp 1:19 mfl i Hjo kommun
Omvårdnadsutskottets beslut

Omvårdnadsutskottet godkänner ordförandens och vice ordförandens yttrande.
Bakgrund

Hjo kommun avser att ändra detaljplan för del av fastigheten Hjo-Bengtstorp 1:19
m. fl. Området är beläget vid Mullsjöns sydvästra strand, norr respektive öster om
länsvägarna 879 Hjo-Korsberga och väg 2900 till Mofalla. Detaljplanens syfte är
att reglera befintlig bebyggelse samt möjliggöra viss utveckling. Exploateringen
omfattar mark-, gatu- och ledningsarbeten samt uppförande av byggnader.
På grund av att samrådstiden gick ut innan omvårdnadsutskottets februaris ammanträde har ordföranden och vice ordföranden medddelat samhällsutveckling att
omvårdnadsutskottet inte har något att erinra mot förslaget till ändring av detaljplan för del av Hjo-Bengtstorp I: 19 m.fl. Detta mot bakgrund av att ändringen av
detaljplanen och utvecklingen av området inte bedöms påverka genomförandet
eller planeringen av vård- och omsorgsverksamheten. Samrådstiden har nu förlängts till 23 februari 2009.

Handling

Samråd angående ändring av detaljplan för del av Hjo-Bengtstorp l: 19 m.f1. i Hjo
kommun, ordförandens och vice ordförandens meddelande 2009-01-20
Delges

Samhällsutveckling

Utdragsbestyrkande

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
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Sammanträdesdatum
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2008-707

Samråd angående ändring av detaljplan för kv Anden 5 mm i Hjo
kommun
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet godkänner ordförandens och vice ordförandens yttranden.

Bakgrund
Hjo kommun avser att ändra detaljplan för kvarteret Anden 5 m.m. Samrådstiden
är 2009-01-19 - 2009-02-09.
Området ligger centralt i Hjo mellan Regeringsgatan och Hjoån. Detaljplanens
huvudsakliga syfte är att befästa befintliga förhållanden. Några yttre åtgärder
kommer inte att utföras. Fastigheten som idag ägs av Hjo kommun kommer att
försäljas när den nya detaljplanen vunnit laga kraft.
På grund av att samrådstiden gick ut innan omvårdnadsutskottets februarisammanträde har ordföranden och vice ordföranden medddelat samhällsutveckling att
omvårdnadsutskottet inte har något att erinra mot förslaget till ändring av detaljplan för Anden 5. Detta mot bakgrund av att ändringen av detaljplanen och utvecklingen av området inte bedöms påverka genomförandet eller planeringen av
vård- och omsorgsverksamheten.

Handling
Samråd angående ändring av detaljplan för del av Hjo-Bengtstorp 1:19 m.fl. i Hjo
kommun, ordförandens och vice ordförandens meddelande 2009-01-19

Delges
Samhällsutveckling

Justerandes signatur
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Uldragsbestyrkande
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HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-02-23

Sammanträdesdatum

Ou § 34

Anmälningsärenden
Följande ärenden anmäls:
Protokoll från samverkan 2009-01-29
Protokoll från samverkan 2008-11-06

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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HJO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-02-23

Sammanlrädesdatum

Ou § 35

Övriga Frågor: Det ekonomiska läget inför 2009
Omvårdnadsutskottets beslut

Omvårdnadsutskottet önskar vid sitt nästa sammanträde den 23 mars ta del av förvaltningens ekonomiska underlag inför boksluts- och framtidsdagen.
Bakgrund

Vård och Omsorgs resultat för 2008 är ett underskott på 7,6 miljoner kronor.
Inom ramen för kommunens budgetprocess genomförs närmast en boksluts- och
framtidsdag den l april. De olika verksamheterna kommer denna dag att redovisa
hur stor del av avvikelsen 2008 som inte ryms i budget 2009.
Som ett led i arbetet med att uppnå de ekonomiska målen under 2009 är omvårdnadsutskottet angeläget om att få följ a upp hur stor del av avvikelsen 2008 som
inte ryms i Vård och Omsorgs budget för 2009.
Delges

Ekonomichef
Vård och Omsorgschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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HJO KOMMUN

Sammanlrädesdalum

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

2009-02-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ou § 36

Övriga Frågor
Ordförande meddelar att 2010 års avgörande inriktningar för Vård och Omsorg
kommer att tas upp för en inledande diskussion på omvårdnadsutskottets nästa
sammanträde den 23 mars.

Justerandes signatur

Utdragsbeslyrkande

18

I.

PROTOKOlLSANTECKNING TILL OMVÅRDNASUTSKOTTSMÖTE 2009-02-23.

Vid dagens sammanträde beslutspunkt § 13, verksamhetsberättelse vård o omsorg framkom
från områdesansvariga att de visste om den negativa ekonomiska situationen oktober
månad. Detta har inte framförts till oss s-politiker med anledning av kraftfull avvikelse. Vi
visste att det skulle bli avvikelse men inte i den omfattningen.

Motivering från ekonomen var att då var de oroliga för att den informationen skulle
offentliggöras i media. Vi s-politiker är förvånade över detta uttalande från ekonomen.
Av dessa skäl avstod vi från att ställa oss bakom verksamhetsberättelsen för vi anser att vi
inte erhållit korrekt ekonomisk information i slutet av året 2008.

Omvårdnadsutskottet (s)

Hjo 2009-02-23

cJ~~
Jörgen Fransson (s)

~~tMt
Bertil Ask (s)

Annelie Nilsson (s)

(facoJ&:J~
Claes Hagström (s)

