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Ledamöte r

Tjanstgöra nde ers ättare

Ewa F Thorstenson (M), ordförande
Kerstin Strandberg (M)
Sture Anderson (Fp)
Annelie Nilsson (S)

Gert Franzen (C)
Marie Lindberg Andersson (S)
Roger Krona (S)

Övriga deltagande

Lena Haagman (Mp), insynsplats
Annica Carter, utredningssekreterare
Karin Yngve, anhörigsamordnare
Anette von Haugwitz, frivilligsamordnare
Lena Persson, ekonom
Frida Wilgotson, utredningssekreterare
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat Justering e n har tillkän nagivits gen om a nslag.
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Sammanträdesdatum

2011-09-28
Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
Ou § 23

2011-406

Yttrande över utredningsmaterial efter Socialstyrelsens inspektion

2011-07-06
Omvårdnadsutskottets beslnt
Omvårdnadsutskottet godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Bakgrund
Den 6 juli 2011 genomförde Socialstyrelsen inspektion i Hjo kommun. på Sjöryds
korttidsavdelning. Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska den som berörs av
Socialstyrelsens egeninitierade tillsyn få möjlighet att yttra sig över utredningsmaterialet innan beslut fattas. Någon motsvarande skyldighet finns inte på socialtjänstområdet. Då den nu aktuella tillsynen är en samordnad tillsyn har Socialstyrelsen dock valt att kommunicera en sammanställning av vad som framkommit
vid tillsynen på båda lagområdena. Socialstyrelsen har översänt sammanställningen till Hjo kommun för yttrande.
Yttrande ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 30 september 2011.
Vård och Omsorg har utarbetat ett förslag till yttrande.
Handling
Yttrande över utredningsmaterial efter Socialstyrelsens inspektion 2011-07-06
Delges
Socialstyrelsen

Justerandes signatur
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Ou § 24

2011-251

Plan för införande av lokala värdighetsgarantier i Hjo kommun

Omvårdnadsutskottets beslut
Omvårdnadsutskottet godkänner förvaltningens ansökan om prestationsersättning
till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år 20 Il.
Bakgrund
Socialstyrelsen har beslutat att tilldela Hjo kommun 100 000 kronor för att förbereda införandet av lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Kommunen
ska senast den 15 oktober 2011 skicka in en plan till Socialstyrelsen för hur kommunen ska arbeta med sina lokala värdighetsgarantier och hur dessa ska inforas.
Förvaltningen har presenterat sin plan för införandet i ansökningsblankett bilaga
3- Ansökan om prestations ersättning till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år 20 Il.
Handling
Ansökningsblankett bilaga 3 - ansökan om prestationsersättning till kommuner
för införandet av lokala värdighetsgarantier år 20 Il
Delges
Socialstyrelsen
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Ou § 25

2011-456

Revidering av tjänstegarantier
Omvårdnadsutskottets förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
göra följande ändringar i tjänstegarantierna för hemvården:
• KofltalflJlerson Kontaktornbud
Vi garanterar att Du som blivit beviljad omvårdnadsinsatser hemtjänst
och/eller dagliga sjHkvårdsmsatser hemsjukvårdsinsatser kommer att få två
namngivna kontaktombud. Kontaktombuden utses snarast inom tre veekor efter att hjälpinsatsen har påbörjats, dock senast inom två veckor,
• Genomförandeplan
Vi garanterar att det finns en genomförandeplan som beskriver dina beviljade hjälp- och stödinsatser. Insatserna utformas utifrån dina egna resurser och
dina behov. Det är dina kontaktperson kontaktombud som tar initiativ till att ta
fram genomförandeplanen tillsammans med dig. Planen görs inom fyra två
veckor efter att du beviljats hemvård hemtjänst,
även revidera tjänstegarantierna inom Vård och Omsorgs övriga verksamhetsområden så att kontaktperson numera benämns kontaktornbud och tiden
för genomförandeplanens framtagande ändras till två veckor.

Bakgund
Kommunfullmäktige antog §2512009 tjänstegarantier för samtliga verksamhetsområden inom Vård och omsorg. Syftet med tjänstegarantier i Hjo kommun är att
offentligt deklarera vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens tjänster.
Innan kommunen publicerar ett förfrågningsunderlag vid införandet av valfrihetssystem i hemvården 2012-01-01 finns det anledning att se över tjänstegarantierna och
göra vissa revideringar för att anpassa dem till nya arbetssätt och ny terminologi.

Handlingm'
Missiv samt vård och omsorgschefens skrivelse 2011-09-21
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Ou § 26
Informationsärenden
Införande av valfrihetssystem enligt LOV (2008-281),
Handling: Informationsblad samt utkast till förfrågningsunderlag
Frida Wilgotson, projektledare LOV
Vård och omsorgs delårsbokslut 2011-08-31
Handling: Vård och omsorgs delårsbokslut 2011-08-31
Föredragande: Lena Persson, ekonom

Utdragsbestyrkande

5

gHJO

Sida

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammantradesdatum

2011-09-28

Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott
Ou § 27

Anmälningsärenden
VSG protokoll 2011-08-22
SKLs meddelande "Medel till långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan"
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