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§ 135 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Birgitta Medin (M) ställer en övrig fråga om parboende inom äldreomsorgen.
Anne-Marie Eriksson (C) ställer en övrig fråga om varför inbjudan till ESLkonferensen kom så sent. Frågan besvaras direkt av förvaltningschef Pia Andersson,
det berodde på att förvaltningen fick inbjudan sent.
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§ 136 Ekonomisk redovisning
Dnr 2011-079-042
Ärendebeskrivning
Ekonom Anette Ståby informerar att det ekonomiska resultatet för oktober skickats ut
med handlingarna till dagens sammanträde och hon kommer att redovisa det
preliminära resultatet för november.
Resultatet före periodiseringar är på 18,8 miljoner kronor, periodiseringarna är 3,4
mkr. Det ger ett resultat på 15,4 mkr, varav:
2,4 mkr
2,0 mkr
5,9 mkr
3,5 mkr
1,6 mkr

resultat prognos 2
boendeplatser funktionshindrade, 6 platser halvårseffekt
överkott på Intraprenaderna Lyckbacken och Edsbacka, beroende på
planerade arbeten utomhus som tekniska inte hunnit med att genomföra
uppbokningar med mera (jämför bokslut 2011*)
ännu ej bokförda kostnader för november (uppskattat belopp)

+ 15,4 mkr
* Bokförd resultatförsämring från november till december 2011, bland annat
uppbokning av timmbankssaldo, sjuklöner assistansersättning, balansering av externa
medel.
Intraprenaderna redovisas i bokslutet och eventuella överskott fås som tilläggsanslag i
budget 2013.
Löneläget är högre för november och december beroende på lönerevisonen.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna den ekonomiska uppföljningen.
____
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§ 137 Budget 2013
Dnr 2012-048-012
Ärendebeskrivning
Ekonom Anette Ståby redovisar konsekvenserna i rambudgeten beroende på de nya
ramarna från kommunfullmäktige.
Ändringarna sker i index, kvantiteterna ligger fast.
Kommunfullmäktige har beslutat om riktade förändringar om 6,2 miljoner kronor för
förändrad/ny verksamhet.
Aviserade ramreduceringar för åren 2013 till och med 2016 om totalt – 24,2 miljoner
kronor.
Budgeten för 2013 är på 616,2 miljoner kronor.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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§ 138 Avgift för kommunal hemsjukvård
Dnr 2012-066-806
Ärendebeskrivning
Huvudmannaskapet för hemsjukvården och tillhörande skatteväxling övergår från
landstinget till länets kommuner den 1 januari 2013, dock sker verksamhets- och
personalövergången den 1 februari 2013.
Med anledning av förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i Gävleborgs län har
en länsövergripande arbetsgrupp med representanter från Gävle, Sandviken, Ockelbo,
Hudiksvall och Söderhamns kommuner sett över förutsättningarna för
länsgemensamma avgifter för hemsjukvården. Resultatet av arbetsgruppens arbete och
förslag till patientavgift för hemsjukvården redovisas.
Dagens avgifter för hemsjukvården inom landstinget

Idag betalar patienterna 100 kronor för varje besök, av distriktssköterskor och
arbetsterapeuter, till landstinget. Besöken ingår i högkostnadsskyddet vilket innebär att
ingen betalar mer är 1 100 kronor för en 12-månaders period. När patienten når upp
till beloppet, d v s efter 11 besök, är resterande besök, under 12-månadersperioden,
gratis. Utslaget på 12 månader blir den genomsnittliga kostnaden således maximalt
91,70 kronor/månad för obegränsat antal besök.
Dagens avgifter för vård och omsorg inom kommunerna i länet

Avgiftskonstruktionen för vård- och omsorg inom länets kommuner varierar.
Generellt gäller dock, i enlighet med lag, att maxtaxa gäller inom vård och omsorg.
Maxtaxan är knuten till prisbasbeloppet och uppgår för närvarande, år 2012, till 1 760
kronor per månad. Det innebär att den högsta månadsavgift som brukaren kan
debiteras för omsorg, är 1 760 kronor. I detta belopp skall då ingå hemtjänst, larm,
personlig omvårdnad och kommunal hemsjukvård. Vid nyttjande av mer än fyra - fem
hemtjänsttimmar per månad, beroende på kommun, är beloppet ”intjänat” av
brukaren.
Utöver maxtaxan betalar brukaren för hyra, mat och förbrukningsmaterial. För brukare
med beslut om matdistribution kan förbehållsbeloppet höjas vilket kan innebära en
kostnadsreducering.
Man kan konstatera att det inte finns någon generell lösning på avgiftskonstruktionen
för hemsjukvården inom landet, utan att olika kommuner gjort på olika sätt.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
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Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta
att avgiften, för besök av distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter
inklusive hyra av hjälpmedel vid rehabiliteringsinsatser, för år 2013 fastställs till 300
kronor i fast månadsavgift för varje påbörjad månad. Det innebär maximalt 3 600
kronor per år i avgift.
Ekonom Anette Ståby föredrar ärendet.
Arbetsutskottet tackar för informationen.
På nämndens sammanträda informeras att en utvärdering av hela övertagandet av
hemsjukvården och avgifter kommer att göras efter två år.
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att avgiften, för besök av distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter
inklusive hyra av hjälpmedel vid rehabiliteringsinsatser, för år 2013 fastställs till 300
kronor i fast månadsavgift för varje påbörjad månad. Det innebär maximalt 3 600
kronor per år i avgift.
____
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§ 139 Uppföljning av internkontroll ”genomförandeplan för
personer med funktionsnedsättning”
Dnr 2012-079-790
Ärendebeskrivning
Nämnden har beslutat att genomföra internkontroll av genomförandeplaner för
personer med funktionsnedsättning under hösten 2012. Kontrollmomentet var att
planen motsvarar beslutet, att den följs upp och efterlevs.
Kvalitetsutvecklare Emma Ivarsson har gjort uppföljningen.
Sex intervjuer har genomförts med brukare, slupmässigt utvalda, inom omsorgen om
personer med funktionsnedsättning angående deras genomförandeplaner och hur väl
personalen arbetar i överensstämmelse med planen. Av intervjuerna framgår att all
personal i hög grad arbetar utifrån planerna. Vid några av intervjuerna framkom att
vissa detaljer i genomförandeplanerna kan ha missats. Vid en intervju framkom att
brukaren inte upplever att vikarierna har samma goda kännedom om planen som den
ordinarie personalen.
Alla planer motsvarar biståndsbesluten bra eller mycket bra. Alla planer innehåller
också mål som gäller för olika insatser. Hälften av genomförandeplanerna innehåller
mycket bra mål som håller sig på en övergripande nivå samtidigt som de är kopplade
till konkreta beskrivningar av planerade åtgärder.
Möjliga förbättringsåtgärder

Vara noga med att förklara syfte och sammanhanget med en genomförandeplan både
för brukaren inför upprättandet av planen samt vid introduktion av ny personal.
En översyn av alla de olika mallar för genomförandeplaner som används i dag.
Vid en uppföljning bör personalen ställa både sig själva och brukaren frågan om de
arbetar i enlighet med planen, eller om det är något som de missar.
Vid sammanträdet föredrar förvaltningschef Pia Andersson ärendet. Hon informerar
även om att utbildning för personalen hålls samma eftermiddag, där bland annat
förslagen tillförbättringsåtgärder kommer att lyftas.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
___
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§ 140 Förändringar i delegeringsordningen
Dnr 2012-018-002
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden ska fatta alla beslut rörande verksamhetsmål, inriktning, omfattning
eller kvalitet. I andra ärenden kan omsorgsnämnden delegera sin beslutande rätt. Detta
innebär att nämnden ger delegaten rätt att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa
ärenden, kommunallagen 6:33. Beslut som fattas med stöd av delegeringsordningen är
juridiskt sett ett nämndsbeslut och kan inte ändras av nämnden. Det betyder bland
annat att delegatens beslut kan överklagas precis som nämndens beslut.
De flesta förändringarna som föreslås i delegeringsordningen är anpassningar efter
nya/ändrade lagtexter och anpassningar efter hur verksamheten bedrivs. Nedan
presenteras de större förändringarna som föreslås.
Ändring av delegat från handläggare till au
•

Förhandsbesked om alla insatser enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) 9 § punkterna 2 till 9

•

Beslut om boende för personer med funktionsnedsättning under 65 år enligt
socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 §

•

Beslut enligt SoL 4 kap 2 § (över skälig levnadsnivå), till exempel om boende för
medflyttande partner

•

Beslut om ledsagning enligt SoL 4 kap 1 §.

Ändring av delegat från au till handläggare
•

Beslut om boende enligt LSS 9 § punkt 9, bostad med särskild service för vuxna
eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

•

Beslut om personlig assistans enligt LSS 9 § punkt 2

•

Beslut om ledsagarservice enligt 9 § punkt 3. Nämnden har tidigare, § 141 år
2011, beslutat om riktlinjer för att bevilja ledsagarservice.

Förvaltningschef Pia Andersson och verksamhetschef Anna-Carin Keisu föredrar
ärendet.
Arbetsutskottet tackar för informationen.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-11-28

Omsorgsnämnden

Verksamhetschef Anna-Carin Keisu föredrar ärendet för omsorgsnämnden.
Omsorgsnämnden beslutar
att fastställa föreslagen delegeringsordning.
____
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§ 141 Rapport av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6f §
socialtjänstlagen
Dnr 2012-049-790
Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig att rapportera till Socialstyrelsen om ett gynnande beslut enligt
socialtjänstlagen 4 kap 1 § inte verkställs inom tre månader och förklara varför beslutet
inte kunnat verkställas. Även avbrott i verkställigheten ska rapporteras i de fall
avbrottet är längre än tre månader.
Kommunfullmäktige och revisorerna ska också få denna rapport.
I de rapporter som lämnas till Socialstyrelsen och revisorerna ska tidpunkt för beslutet,
vilken typ av bistånd beslutet gäller anges, även skälen för dröjsmålet ska anges.
Personerna det gäller ska vara identifierbara.
Till kommunfullmäktige och omsorgsnämnden lämnas en avidentifierad
statistikrapport. Det är inte meningen att rapporten ska skapa en diskussion på
enskilda ärenden, däremot ska det framgå om besluten avser kvinnor eller män.
Verksamhetschef Anna-Carin Keisu föredrar ärendet.
Ej verkställda beslut per 2012-09-30
Verksamhet

Typ av
bistånd

Totalt
antal

Omsorg om
Kontaktperson 3
funktionshindrade

Antal
kvinnor

Antal
män

Tid från
beslutsdatum

3

Ca 4,5 mån.
Ca 6 mån
Ca 6 mån

Omsorgsnämnden beslutar
att rapporten, enligt 16 kap 6f § SoL av gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte
har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet eller avbrottet, läggs till
handlingarna.
____
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§ 142 Rapport enligt 28 f-g lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt
9 § LSS
Dnr 2012-049-790
Ärendebeskrivning
Kommunerna är skyldig att rapportera till Socialstyrelsen om ett gynnande beslut
enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 § som inte verkställts
inom tre månader och förklara varför beslutet inte kunnat verkställas. Avbrott i
verkställigheten ska också rapporteras i de fall avbrottet är längre än tre månader.
Även kommunfullmäktige och revisorerna ska få denna rapport.
I de rapporter som lämnas till Socialstyrelsen och till revisorerna ska tidpunkt för
beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller anges, även skälen för dröjsmålet ska
framgå. Personerna det gäller ska vara identifierbara. Till kommunfullmäktige och
omsorgsnämnden lämnas en avidentifierad statistikrapport. Det är inte meningen att
rapporten ska skapa en diskussion på enskilda ärenden, däremot ska det framgå om
besluten avser kvinnor eller män.
Verksamhetschef Anna-Carin Keisu föredrar ärendet.
Ej verkställda beslut per 2012-09-30
Typ av insats

Totalt
antal

Antal
Antal
kvinnor män

Tid från
beslutsdatum

Kontaktperson enl. 9 § 4 LSS

5

2

3

Ca 7 mån.
Ca 6,5 mån.
Ca 5 mån.
Ca 4,5 mån.
Ca 3 mån.

Daglig verksamhet enl. 9 § 10
LSS

8

1

7

Ca 20 mån.
Ca 14 mån.
Ca 12,5 mån.
Ca 12 mån.
Ca 9,5 mån.
Ca 9 mån.
Ca 7,5 mån.
Ca 6 mån.
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Typ av insats

Totalt
antal

Antal
Antal
kvinnor män

Tid från
beslutsdatum

Bostad för vuxna enligt 9.9 LSS

8

3

Ca 17 mån.
Ca 16 mån.
Ca 8,5 mån.
Ca 8 mån.
Ca 7 mån.
Ca 6 mån.
Ca 6 mån.
Ca 3,5 mån.

5

Omsorgsnämnden beslutar
att rapporten enligt 28 f-g §§ LSS av gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet eller avbrottet, läggs till
handlingarna.
____
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§ 143 Information om Lex Sarah rapporter
Dnr 2012-001-777
Ärendebeskrivning
Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska:
•

personalen genast rapportera missförhållanden till den som bedriver
verksamheten,

•

den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det
rapporterade missförhållandet utan dröjsmål,

•

den som bedriver verksamheten ska om det visar sig att missförhållandet är
allvarligt, snarast anmäla det till Socialstyrelsen.

En oönskad händelse är inte lika allvarligt som ett missförhållande, men flera oönskade
händelser kan leda till en rapport om missförhållande. Konstateras det att det är ett
allvarligt missförhållande ska en anmälan göras till Socialstyrelsen.
Förvaltningschef Pia Andersson informerar om tre rapporter om missförhållanden, en
anmälan om oönskade händelser, och en utredning av missförhållanden, Lex Sarah.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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§ 144 Ändring av sammanträdesdag för omsorgsnämnden i
april 2013
Ärendebeskrivning
Nämnden har tidigare beslutat att sammanträda den 24 april 2013. Eftersom denna
dag krockar med andra möten för ordförande och förvaltningschef föreslås att
nämnden i stället sammanträder den 23 april 2013.
Omsorgsnämnden beslutar
att flytta sammanträdet från den 24 april till den 23 april 2013.
____
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§ 145 Gymnasieskolans restaurang
Dnr 2012-072-612
Ärendebeskrivning
Från och med höstterminens start 2012 har i princip all mat tillagats i skolans kök. Ett
förslag föreligger nu om att formellt besluta att maten för elever och personal på
Bromangymnasiet ska tillagas i skolans kök.
Omsorgsnämnden beslutar
att avslå ärendet, med motivering att det inte längre ingår i nämndens ansvarsområde.
____
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§ 146 Redovisning av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår och redovisas på nämnden i december.
____
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§ 147 Redovisning av tillbud och arbetsskador
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Pia Andersson föredrar ärendet.
Inom omsorgsförvaltningen har
67 tillbud (oj)
53 Nollskador (aj)
15 skador med frånvaro (aj)
rapporterats.
Även siffror för de olika verksamheterna presenteras.
Nivån ligger ungefär lika år från år.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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§ 148 Remissvar förebyggande enheten - information
Dnr 2012-055-761
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Per Iversen presenterar en kort sammanfattning av de remissvar som
kommit in.
Han informerar även om att så väl handikapprådet som pensionärsrådet fått en
dragning av ärendet.
En fråga ställs om legitimationer och försäkringar för volontärerna. Per lovar att
återkomma med ett svar.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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§ 149 Förvaltningen informerar
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Pia Anderson informerar.
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har bjudit in till ett projekt ”Kvalitetssäkrad
välfärd” och vi har tackat ja till att vara med. Det är ett led i vårt arbete med
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, och något vi ändå måste göra.
Projektledare i vår kommun är kvalitetsutvecklare Emma Ivarsson. Mer finns att läsa
på www.skl.se/publikationer.
Hudiksvalls kommun kommer tillsammans med Gävle kommun att vara med i
projektet ”Proaktiv hälsostyrning”, för att identifiera multisjuka, med start 1 november
2012. Hälsocentralerna i Bomhus, Valbo och Delsbo som kommer att göra en
screening på de patienter som kommer in för att se om de är i behov av förebyggande
insatser. Även handläggarenheten kommer att vara mycket involverad. Den 16-17 maj
sker en stor samling i Gävle, där man kommer att presentera hur långt man hunnit i
projektet och vad de så långt kommit fram till.
Det har kommit två domar från Förvaltningsrätten i Falun avseende ledsagning.
Förvaltningsrätten har avslagit båda överklagandena. Den ena parten har ansökt om
prövningstillstånd hos Kammarrätten, men kammarrätten har avslagit ansökan och
Förvaltningsrättens dom står därmed fast.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 150 Demensavdelning Frejagården
Dnr 2012-009-734
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden har beslutat att inrätta en demensavdelning på Frejagården,
nuvarande avdelning C-D. Avdelningen har 16 platser som kan delas och avdelningen
blir då 8 + 8 platser.
Förvaltningschef Pia Andersson presenterar demenssjuksköterska Gisela Bolldéns
rapport och informerar om det beslut som nämnden nu bör ta om intagningstopp på
avdelning C-D, för att nödvändiga renoveringar ska kunna göras.

Omsorgsnämnden föreslås besluta
att införa intagningstopp på avdelning C-D Frejagården, tills dess att renoveringen är
genomförd.
Omsorgsnämnden beslutar
att från och med den 1 december 2012 införa intagningsstopp på avdelning C-D på
Frejagården, till dess att renoveringen är genomförd.
___
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sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 151 Rapport från ledamöters studiebesök i augusti och
november
Ärendebeskrivning
Agneta Nordenström (MP) informerar från sitt studiebesök på handläggarenheten,
hon var bland annat med på tre besök. Det gav henne stor trygghet, handläggarna var
lugna och inlyssnande, mycket professionella.
Ann-Marie Eriksson (C) informerar från sitt nattliga studiebesök på Edshammar. Hon
blev väl och vänligt mottagen av personalen, de var nöjda med personalförstärkningen
de fått på natten. Hon blev imponerad av tekniken, ger stor säkerhet för de boende.
Birgitta Medin (M) har informerar från sitt studiebesök på hemtjänsten i Fiskarstan.
Hon fick mycket bra information, en omorganisation var på gång då. Hon var även
med ut på hembesök, det var en upplevelse. Den personal hon följde mötte den de
besökte med respekt och påtalade flera gånger att de ju var till för brukaren.
Kerstin Karlsson (M) var på Opalen, Fredens Kulle. Vid skiftbyten tog den som gick
på sitt skift en pensionär med sig ut på en promenad. Personalen var trevlig, det var
roligt att vara där. Personalen har ett rullande schema mellan avdelningarna, det
upplevdes som väldigt positivt.
Majvor Westberg-Jönsson (S) har varit på Edsbacka i Enånger. Hon blev väl mottagen.
De har idéer om att göra om utemiljön men tekniska har inte hunnit med. De har
jobbat mycket med sin intraprenad, personalen har bland annat jobbat med att
identifiera ”tidstjuvar”, ett framgångsrikt arbete. De samarbetar mycket med
föreningarna i Enånger.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 152 Information om tillsynsärenden
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Pia Andersson informerar.
Socialstyrelsen har gjort en inspektion på Barnbo i oktober, vi väntar nu på beslutet.
Socialstyrelsen har beslutat att avsluta ärendet på Tunbacka, de konstaterar att de
åtgärder som vidtogs vid den aktuella händelsen var relevanta och adekvata.
Socialstyrelsen har beslutat om en egeninitierad tillsyn av nattbemanningen på
Tunbacka.
En ansökan till Socialstyrelsen om medel för att utreda specialboenden för äldre med
psykisk diagnos och/eller missbruksproblem har avslagits. Utredningen kommer
ändock att genomföras.
____
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§ 153 Rapport från nämndens representanter i RSMH,
Staffansgården, Anhörigcenter och Glada Hudik
teaterns supporterklubb
Ärendebeskrivning
Birgitta Medin (M) informerar från RSMH, det är en viss turbulens i verksamheten
sedan de fått sin budget minskad. De har höga lokalkostnader och lokalen är uppsagd
från och med april. Ca 15-20 personer kommer dagligen till RSMH. De har ca 100
medlemmar. Deras huvuduppgift är att socialt träna sina ”kunder”.
Mikael Damberg (S) informerar från styrelsemötet på Staffansgården. För första
gången på länge är de oroliga för sin ekonomi.
Marcus Olsson (C) informerar att han inte fått någon inbjudan från anhörigcenter på
länge.
Siv Karlsson (S) informerar att Glada Hudik teaterns supporterklubb inte har haft
något möte sedan i september.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 154 Avvikelse rapporter – information utifrån
nämndplanen
Ärendebeskrivning
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Lena Lindström informerar om
avvikelserapporter till och med oktober 2012.
Vad

2012

2011

2010

Fall (fått åka till sjukhuset)

33

26

25

Läkemedel (missat att ge eller förväxlat)

67

106

100

Sår (en ögonblicksbild tre gånger per år)

17

6?

11

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) gör nationella mätningar på trycksår, snittet
för riket är att 11 % av de boende på Särskilt boende har någon form av sår. Skulle det
vara hos oss skulle ca 55 personer ha sår.
Anna-Lena informerar att framöver kommer denna information att vara den del i
patientsäkerhetsberättelsen.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
___
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§ 155 Rapporter från kurser och konferenser
Ärendebeskrivning
Petra Frelin (M), Mikael Damberg (V), Mona Celander (S), Hans Bengtsson (S),
Marcus Olsson (C) och Agneta Nordenström (MP) har varit på ESL-konferensen ”Ett
Självständigt Liv” på Kulturhuset Glada Hudik. ESL är en metod där personal och
brukare tillsammans ska komma fram till brukarens möjligheter. Konferensen var
välbesökt av våra grannkommuner.
Per Almberg (MP), Göran Thapper (S), Siw Karlsson (S) och Majvor WestbergJönsson (S) har varit på Tillgänglighetskonferens i november på Kulturhuset Glada
Hudik. Det var en intressant och utvecklande konferens. Gunilla Gustin Skoglund och
HLS fick mycket beröm för arrangemanget, det var väl organiserat. Drygt 100-120
deltagare från hela Sverige fanns på plats.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 156 Avveckling av korttidsplatser inom socialpsykiatrin
Dnr 2012-070-765
Ärendebeskrivning
Korttidsplatserna fanns före kommunaliseringen inom landstinget, dåvarande
Furulund, och var med i skatteväxlingen 1995. Sedan dess har kommunens verksamhet
för de psykiskt funktionsnedsatta ändrats och utökats markant. En stor förändring är
att verksamheten sedan fler år tillbaka har ett väl utbyggt boendestöd som i det egna
boendet kan tillgodose den enskildes behov. I övriga länet har kommunerna inga
korttidsplatser, undantaget Söderhamns kommun som har en lägenhet i ett
serviceboende som de kan utnyttja för kortare vistelser. Samtliga övriga kommuner har
istället resurserna inom boendestöd samt att de köper externa platser vid enstaka
behov.
Socialpsykiatrin har fyra korttidsplatser, alla finns på Kristallen 1. Beläggningen på
Kristallen 1 har genom åren skiftat stort, från att ha varit nästan tomt till att vara
överbelagt. Senaste året har beläggningen varit rätt hög, förklaringen till detta tros vara
att trycket från slutenvården ökat och det faktum att vi har tillgång till korttidsplatser
gör att insatsen efterfrågas och beviljas istället för att leta efter andra lösningar.
Bemanningen är sex personal med en budget på 2 530 000 kronor plus lokalkostnader.
När gruppbostäderna Kristallen 2 och 3 flyttar (Kristallen två har redan flyttat och
Kristallen 3 beräknas flytta våren/sommaren 2013) ökar kostnaderna för
korttidsplatserna eftersom de inte längre kan samnyttja personalresurser. Kostnaderna
för nattbemanning ökar med ca 930 000 kronor. Lokalerna som Kristallen 1 idag
inryms i, ska tillsammans med utrymmena för gruppbostäderna, så snart som möjligt
nyttjas inom äldreomsorgen, detta innebär en flytt för verksamheten. Dygnskostnaden
beräknas bli ca 2 500 kronor per dygn. Verksamheten anser att resurser kan flyttas från
korttidsplatser till boendestödet samt att behovet i stort sett kan tillgodoses där. Vid
enstaka fall kan plaster köpas externt.
Förslag till beslut

att korttidsplatserna inom socialpsykiatrin vid Kristallen 1 avvecklas så att enheten
stängs senast den 31 mars 2013.
Verksamhetscheferna Renée Poulsen och Anna-Carin Keisu fördrar ärendet.
Arbetsutskottet tackar för informationen.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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På nämndens sammanträde informerar verksamhetschef Renée Poulsen att det i dag
bara finns en person på korttidsboendet. Personen har ett boendebeslut och flyttar till
Kristineberg den 1 december.
Omsorgsnämnden beslutar
att korttidsplatserna inom socialpsykiatrin vid Kristallen 1 avvecklas så att enheten
stängs senast den 31 mars 2013.
____
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§ 157 Intraprenader inom omsorgen om personer med
funktionsnedsättning
Dnr 2011-108-790
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden beslutade den 1 mars 2012 om regler för intraprenader.
Verksamhetschef Renée Poulsen föredrar ärendet.
Verksamheten är positiv till att utveckla fler intraprenader. Redan nu är fem av gruppoch servicebostäderna intraprenader och från och med årsskiftet 2012/2013 vill
nedanstående boenden få nämndens godkännande att också teckna intraprenadavtal.
•

Forsa-Lund gruppbostad (enhetschef Birgitta Svensson)

•

Sunnansjö gruppbostad (enhetschef Birgitta Svensson)

•

Uggland gruppbostad (enhetschef Siv Pettersson/Eva Forslund)

•

Stallet gruppbostad (enhetschef Siv Pettersson)

•

Skeppsdals servicebostad (enhetschef Anette Andersson)

•

Håstaborg gruppbostad för äldre (enhetschef Anette Andersson)

Avtalen kommer att följa omsorgsnämndens regler som även överensstämmer med
fullmäktiges beslut om reglering av eventuella över- och underskott.
Avtal tecknas, efter godkännande av nämnden, mellan ansvarig enhetschef och
verksamhetschef.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna att ovanstående verksamheter tecknar intraprenadavtal från och med den
1 januari 2013, samt
att en uppföljning ska ske inom ett år.
____
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§ 158 Besvarande av övrig fråga
Ärendebeskrivning
Birgitta Medin (M) ställer en fråga om någon sökt och fått parboende sedan lagen
kom.
Förvaltningschef Pia Andersson svarar att lagen inte inneburit någon förändring
eftersom vi redan tidigare erbjudit parboende. Svårigheten är att kunna erbjuda en
större lägenhet på den plats man vill ha. Ett annat problem är att när den som blir kvar
inte har behov av särskilt boende men ändå väljer att bo kvar, kan det leda till en brist
på tvårums-lägenheter.
Verksamhetschef Per Iversen hälsar via Pia Anderson att de som arbetar som
volontärer är försäkrade och att legitimationer är på gång.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

