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Sammanträdesdatum

2009-08-24
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
Plats och tid

Stadshuset, kl 08.30- 12.00. Ajournering kl 09.30-09A5

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Ewa F Thorstenson (M), ordförande
Malin Davidsson (M)
Kerstin Strandberg (M)
Lars-Erik Sondell (C)

Kerstin Lindell (Fp)
Annelie Nilsson (S)
Bertil Ask (S)

Övriga deltagande

Utses att justera

Marita Johansson, enhetschef sÄBo § 72-74
Brita Davidsson, bitr. enhetschefLSS § 76
Hannele Nikula Raneryd, enhetschef Hemvården §§ 72-78
Camilla Söderberg Wiktorin, enhetschefHSL § 76
Annica Carter, utredningssekreterare §§ 76-78

Annelie Nilsson (S)

Justeringens
plats och tid

Stadshuset Q009-08-28

Underskrifter
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Justerare

Annelie Nilsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har liIIkännag',vits genom anslag.
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Organ

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Sammanträdesdatum

2009-08-24

Datum för
anslags uppsättande

2009-08-28

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunstyrelsens kansli
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Underskrift

Annica Carter

Datum för
anslags nedtagande
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2009-09-2

72-78

l

.

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2

Sammanträdesdatum

2009-08-24
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Ou § 72

2009-452

Lex Sarah anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kap 2 §
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet godkänner vidtagna åtgärder i samband med Lex Sarah anmälan mottagen 2009-06-09.

Föredragande : EnhetschefMarita Johansson

Bakgrund
En anmälan om allvarliga missförhållanden har inkommit 2009-06-09. Anmälan
rör brister i bemötandet aven boende på Sigghusbergs äldreboende.
Ansyarig~enhetschefhargenomföIt-en utredning av händelsen och därefter vidtagit åtgärder.
Handling
Anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kap 2 § (Lex Sarah), förvaltningens förslag
till beslut 2009-08-11
Utredning om missförhållanden inom omsorger om äldre och funktionshindrade

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-08-24
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Ou § 73

2009-506

Lex Sarah anmälan enligt Socialtjänstlagen 14 kap 2 §
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet godkänner vidtagna åtgärder i samband med Lex Sarah anmälan mottagen 2009-06-30.
Föredragande : EnhetschefMarita Johansson

Bakgrund
En anmälan om allvarliga missförhållanden har inkommit 2009-06-30, efter en
händelse som inträffade 2009-06-29.
Efter genomförd utredning har enhetschefen kommit fram till att det inträffade
inte är att betrakta som ett allvarligt missförhållande. Förvaltningen har dock vidtagit åtgärder för att förbättra rutinerna så att liknande incidenter inte ska inträffa i
framtiden.
Handling
Anmälan om allvarligt missförhållande enligt 14 kap 2 § Sol eller 24 a § LSS,
förvaltningens förslag till beslut 2009-08-11.
Utredning om missförhållanden inom omsorger om äldre och funktionshindrade

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-08-24

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Ou § 74

2009-585

Kösituationen till särskilt boende

Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet uppdrar åt förvaltningen att utreda kösituationen på korttiden samt återkomma med förslag till lösningar.

Föredragande: enhetschefMarita Johansson
Bakgrund

Det vistas fler vårdtagare på korttidsavdelningen än vad det finns antal platser.
Flera vårdtagare har fått vänta längre än tre månader på att beslut om särskilt boende ska kunna verkställas och i väntan på verkställan vistas de på korttidsavdelniIlgen~ Detta h_ar inneburit att korttidsavdelningen i praktiken fungerar som en
väntplats på särskilt boende. Kommunen riskerar samtidigt att få betala sanktionsavgift då besluten om särskilt boende inte verkställs inom rimlig tid.
Delges

T.f. vård- och omsorgschef Hannele Nikula Raneryd

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-08-24

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Ou § 75

2009-480

Yttrande om särskild avgift
Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med ett
förslag till yttrande till kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Föredragande: T j vård- och omsorgschefHannele Nikula Raneryd

Bakgrund
Hjo kommun har under 2008-2009 saknat möjlighet att inom rimlig tid kunnat verkställa ett beslut om särskilt boende. Länsstyrelsens uppgift är vid sådana tillfällen att
ansöka hos Länsrätten om sanktionsavgift enligt 16 kap 6 a § Socialtjänstlagen,_ vilket
också skett. Länsrätten ger nu'Hjo kOlnmun möjlighet att inkomma med ett yttrande i
ärendet. Yttrandet ska komma från berörd nämnd och vara länsrätten till handa senast
den 21 september.

Handlingar
Länsrättens föreläggande i Mål nr 1719-09, 2009-08-19
Sekretess: Hjo kommuns yttrande Särskild avgift enligt 16 kap 6a § SoL
Sekretess: Särskild avgift, länsstyrelsens underrättelse 2009-07-03

DELGES:
Vård- och omsorgschefen

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-08-24

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Ou § 76

Informationsärenden
Uppföljning av Ks § 83: Behov av att omvandla korttidsplatser till särskilt boende
platser (2009-332)
Föredragande: enhetschefMarita Johansson
Tillsyn enligt 26 § LSS, länsstyrelsens beslut i ärende 2008-588
Handling: Tillsynsärende enligt 26§ LSS, Länsstyrelsens beslut 2009-06-09
Föredragande: biträdande enhetschefLSS Brita Davidsson
Uppföljning av semesterperioden, ink!. stängda matserveringar på Rödingen och
Vallgården
Föredragande: Tf vård- och omsorgschefHannele Nikula Raneryd
Kommunens planering inför en eventuell pandemi (2009-455)
Föredragande: Tf vård- och omsorgschefHannele Nikula Rcmeryd··
Tillsättning av tjänsten som vård- och omsorgschef
Socialstyrelsens beslut om stimulansbidrag till Hjo kommun (2009-248)
Föredragande: Tf vård- och omsorgschefHannele Nikula Raneryd
Möjlighet till yttrande enligt 17§ förvaltningslagen, Arbetsmiljöverkets skrivelse
090625 (09-324)
Handlingar: Möjlighet till yttrande enligt 17 § FVL, Arbetsmiljöverket 090625
samt Yttrande enligt 17 § FVL över beslut om föreläggande, Hjo kommuns yttrande 2009-07-13
Föredragande: enhetschefCamilla Söderberg Wiktorin
Utredning om införande av valfrihetssystem (2008-281)
Föredragande: utredningssekreterare Annica Carter
Mål- och Budgetdagen den 3 september 2009
Handling: Mål för politikområdet Vård och Omsorg 2010- Arbetsmaterial
Föredragande: Tf vård- och omsorgschefHannele Nikula Raneryd samt utredningssekreterare Annica Carter
Revisorernas kallelse till årlig ansvarsprövning den 22 - 23 oktober 2009 (2009406)
Föredragande: utredningssekreterare Annica Carter

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-08-24

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Ou § 77

Protokollsnotering
Omvårdnadsutskottet efterfrågar punkten ekonomisk uppföljning på dagens sammanträde.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2009-08-24
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

Ou § 78
Anmälningsärenden
- Meddelandeblad: Socialtjänstens stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående
- Kammarrättens protokoll i ärende 3711-3713-09
- Socialtjänsten och de äldre, länsstyrelsernas redovisning för iakttagelser som
gjorts i tillsynen inom äldreomsorgen under 2008
-Samråd för kommunomfattande översiktsplan ÖP 1O, Hjo kommun, Västra Götalands län (2008-552)

Utdragsbestyrkande

