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Sammanträdesdatum

2009-06-15
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
Plats och tid

Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ewa F Thorstenson (M), ordförande
Kerstin Strandberg (M)
Lars-Erik Sondell (C) 65-67 69-71
Rutger Gram (Kd)
Claes Hagström (S)

Annelie Nilsson (S)
Bertil Ask (S)

Övriga deltagande

Lena Persson, ekonom §66
Hannele Nikula Raneryd, enhetschef Hemvården §66
Karin Yngve, Anhörigstöd §70
Camilla Söderberg Wiktorin, enhetschefHSL §66
Eva WestIin, arbetsterapeut §66
Annica Carter, utredningssekreterare § 68

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

,§65, §67 ,~69-71

Claes Hagström (S)
2009-06-17

Stadshuset

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Annica carterO.
.
L

65-71
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Sammanträdesdatum

2009-06-15

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

2009-06-17

Kommunstyrelsens kansli

~·o-GJvr
Annica Carter

Datum för
anslags nedtagande

2009-07-10
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2009-06-15
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Ou § 65

Dagordning
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet godkänner förslaget till dagordning med följande tillägg:
Information: Lex Sarah anmälan inkommen 2009-06-09
Information: Inbjudan och anvisning till planeringskonferens 1 den 3 september
2009 avseende budget 2010-2012.
Information: Rekrytering av vård-och omsorgschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-15
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Ou § 66

Informationsärenden
Information: Projektredovisning Hemrehabilitering
Föredragande: Camilla Söderberg Wiktorin, enhetschef HoS och Eva Westlin,
arbetsterapeut.
Information: Ekonomiuppföljning t.o.m. maj (2009-292)
Föredragande: Ekonom Lena Persson
Information: Trygghetslarmens omfattning (återkoppling från KsOu §25/09)
Föredragande: Hannele Nikula Raneryd, enhetschef Hemvården
Information: Effektivitetsmätning Vikarieförmedling
Föredragande: Hannele Nikula Raneryd, enhetschef Hemvården
Information: Atgärdsplan för att uppnå kommunens resultatmål 2009
Föredragande: Hannele Nikula Raneryd, enhetschef Hemvården
Information: Lex Sarah anmälan inkommen 2009-06-09 (2009-425)
Information: Inbjudan och anvisning till planeringskonferens 1 den 3 september
2009 avseende budget 2010-2012.
Information: Rekrytering av vård-och omsorgschef

Handlingar
Projekt Hemrehabilitering, projektgruppens utkast daterat 2009-05.07.
Ekonomisk uppföljning, månadsrapport maj 2009 (2009-292).
Inbjudan och anvisning till planeringskonferens 1 den 3 september 2009 avseende
budget 2010-2012, ekonomichefens skrivelse daterad 2009-06-10.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-15

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
Ou § 67

2008-281

Införande av kundvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att anta Vårdmäklarna ABs
offert daterad 2009-06-10 under förutsättning att Socialstyrelsen beviljar Hjo kommuns revidering av tidigare inlämnad ansökan om stimulansmedel för införande av
kundvalssystem.

Bakgrund
Hjo kommun har beviljats l 340 tkr för att utreda ett eventuellt införande av
kundvalssystem enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Vid omvårdnadsutskottets förra sammanträde gavs vård- och omsorgschefen i uppdrag att undersöka möjligheterna att använda extern kompetens för att fortsätta utredningen om ett eventuellt
införande av valfrihetssystem i kommunen.

Handling
Vårdmäklarna AB: Kompletterande offert baserad på diskussion i möte 2009-0610.

Delges
T f vård och omsorgschef
Vårdmäklarna AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-15
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
Ou § 68

2009-426

Formulering av avgörande inriktningar och mål för verksamhetsområdet Vård och Omsorg inför 2010.
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet noterar informationen till protokollet och beslutar att åter ta
upp ärendet för behandling på augustisammanträdet.
Föredragande: Annica Carter, utredningssekreterare
Bakgrund
På framtidsdagen l april 2009 tog omvårdnadsutskottet fram ett förslag till avgörande inriktning som kart sammanfattas med ordet FRID: Förebyggande, Rehabiliterande, Insatser i rätt tid och Delaktighet.
Nästa steg i mål processen innebär att utifrån denna avgörande inriktning formulera mål för politikområdet Vård och Omsorg. För att kunna formulera målen på ett
sätt som överenstämmer med övriga politikområden inväntar omvårdnadsutskottet
förvaltningens kommungemensamma anvisningar kring målformuleringen utifrån
den styrrnodelI som kommunen använder.
Målen för 20 10 togs upp för en inledande diskussion på maj-sammanträdet. Omvårdnadsutskottet gav då i uppdrag åt utredningssekreteraren att återkomma med förvaltningens kommungemensamma anvisningar kring målformuleringsarbetet.

Handling
Formulering av mål för 2010 enligt Fyren som styrrnodelI, kommunchefens skrivelse daterad 2009-06-08

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-15

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Ou § 69

2009-406

Revisionens kallelse till ansvarsprövning

Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar att ta upp ärendet för behandling på augustis ammanträdet.
Bakgrund
Revisionen har kallat omvårdnadsutskottet till ett möte den 22 oktober kl 15.3018.00 inför den årliga ansvarsprövningen. Ett frågeformulär har distribuerats till
samtliga ledamöter. Formuläret ska fyllas i och överlämnas till revisionen senast
den 31 augusti. Vid träffen i oktober ska minst tre ledamöter samt ordförande och
vice ordförande närvara.

Handling
Kallelse till årlig ansvarsprövning Hjo kommun 22-23 oktober 2009

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-06-15
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
Ou § 70

2009-411

Gemensam samordningsfunktion som anhörigstödsutvecklare i Skaraborgs Kommunalförbund
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att delta i en gemensam
samordningsfunktion som anhörigstödsutvecklare i Skaraborgs Kommunalförbund under perioden 2010-01-01 - 2010-12-31.
Föredragande: Anhörigsamordnare Karin Yngve
Bakgrund
Ett nytt lagförslag träder i kraft den l juli 2009. Det syftar dels till att ge anhöriga större inflytande och delaktighet i vård och omsorg, dels att genom stöd och avlösning
underlätta för dem som ger vård och omsorg till närstående.
Regeringen har beslutat att i samband med det nya lagförslaget avsätta 150 miljoner
till kommunerna för 2009 och 300 miljoner för 2010, för att fortsätta utveckla stödet till anhöriga och närstående.
Skaraborgs kommunalförbunds styrelse beslutade den 15 maj att rekommendera
medlemskommunerna att besluta att delta i en gemensam samordningsfunktion
som anhörigstödsutvecklare i Skaraborgs Kommunalförbund under perioden
2010-01-01 - 2010-12-31, att organisatoriskt utforma funktionen med en inriktning att nå anhörigaInärståendevårdare till äldre, fysiskt, psykiskt och socialt
funktionshindrade samt långvarigt sjuka. Projektet ska finansieras med en del av
det riktade statsbidrag till kommunerna som Riksdagen har beslutat om 2009-0513. Detta innebär en kostnad på 2,98 kr per invånare enligt kommunernas invånarantal 2008-12-31, vilket motsvarar ca 10% av statsbidraget samt att genomföra
en utvärdering av samordningsfunktionen före utgången av 2010. Kommunerna
ombeds nu att inkomma med ett formellt beslut senast den 15 augusti 2009.
Förslaget om en gemensam anhörigsamordnare bygger på förutsättningen att alla
Skaraborgs kommuner ställer sig bakom förslaget om gemensam samordningsfunktion.

Handling
Protokoll från Skaraborgs Kommunalförbunds styrelsesammanträde 090515 § 43
PM från Skaraborgs Kommunalförbund 2009-05-20 "AnhörigstödlNärståendestöd
i Skaraborg"
Delges
Skaraborgs Kommunalförbund
Anhörigsamordnaren i Hjo kommun
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Anmälningsärenden
Protokoll från Samverkan Vård och Omsorg 2009-05-14

Justerandes signatur
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