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75.
Tilsyn med de kommunale botilbud samt beskæftigelses og
aktivitetstilbud
Tilsynsrapporterne med Social og Sundhedsforvaltningens bemærkninger blev taget til efterretning og anbefalet af Social- og
Sundhedsudvalget i marts mødet.
På det tidspunkt var der endnu ikke indgået høringssvar.
Høringssvar nåede heller ikke frem til Økonomiudvalgets behandling i april, hvorfor sagen blev udsat til møde i maj.
Høringssvar fra DH-medlemmerne (Danske Handicaporganisationer) var indgået til Økonomiudvalgets møde i maj, dog uden
at det har været behandlet i Handicaprådet – punktet blev igen
udsat og sagen returneret til behandling i Social- og Sundhedsudvalget.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller
at Tilsynsrapporterne tages til efterretning, og
at Handicaprådets behandling af sagen tages til efterretning.

ad 75.

Redegørelse
KL. 27.54.08K08/10-10159

76.
Prognose for pleje- og ældreboliger i Brøndby 2010-2020
Prognosen for behovet for udbygning af både pleje- og ældreboliger fremlægges til Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse.
Den fremlagte prognose indeholder forskellige scenarier, idet
behovet for boliger knytter sig til, hvilke beslutninger der træffes
i forbindelse med budget 2011.
Et forslag om løbende konvertering af de 40 ældreboliger på
Nygårds Plads til plejeboliger over en periode på 8 år, foreslås
videresendt til budgetbehandlingen 2011-2014 som udvidelsesblok.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.
at redegørelsen tages til efterretning, og
at forslag om løbende konvertering af de 40 ældreboliger på
Nygårds Plads til plejeboliger over en periode på 8 år, videresendes til budgetbehandlingen 2011-2014 som en udvidelsesblok.
Redegørelse
KL. 27.42.04P10/10-21860
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77.
Magtanvendelse på Ældrecentrene og i Hjemmeplejen
Godkendelse af rapportering om magtanvendelse på Ældrecentrene og i Hjemmeplejen.
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde i august måned 2009, at afgørelser om magtanvendelse i plejen skal forelægges Kommunalbestyrelsen en gang årligt i december. Derudover fremlægges en halvårlig rapportering for Social- og
Sundhedsudvalget i juni måned.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at rapporteringen godkendes.

ad 77.

Redegørelse
KL.27.66.08P21/10-21857

78.
Revideret kvalitetsstandard for praktisk og personlig pleje
2010-2011
§ 1 i Lov om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af
personlig og praktisk hjælp af 25.marts 2010 fastsætter, at
kommunalbestyrelsen én gang årligt skal revidere kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp.
Den reviderede kvalitetsstandard for 2010-2011 fremlægges
til godkendelse.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt
sagen.
Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at kvalitetsstandarden godkendes.
Redegørelse
KL. 27.36.12P23/10-21850

ad 78.
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79.
Revideret kvalitetsstandard for Ældrecentrene 2010
Kommunalbestyrelsen er jf. servicelovens § 93, stk. 2 forpligtet
til at fastsætte og offentliggøre kvalitetskrav for kommunale serviceydelser til beboere i plejeboliger, samt krav til kvaliteten af
de ydelser, der leveres i plejeboligen.
Brøndby Kommune reviderer derfor kvalitetsstandarden for
kommunens Ældrecentre, når det vurderes, at de beskrevne
kvalitetskrav bør opdateres.
Den reviderede kvalitetsstandard fremlægges til godkendelse.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse er vedlagt
sagen.
Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at kvalitetsstandarden godkendes.

ad 79.

Redegørelse
KL. 27.36.12P23/10-21832

80.
Aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsområdet tillægsbevilling
Godkendelse af tillægsbevilling af de forventede merudgifter til
aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsområdet med
3.000.000 kr. til budget 2010.
Siden 1. januar 2007 har kommunerne medfinansieret ca. 20
pct. af de regionale sundhedsopgaver, medfinansieringen sker
dels via et grundbidrag pr. indbygger samt et aktivitetsbestemt
bidrag.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Seniorrådets bemærkninger vil foreligge på mødet.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at redegørelsen tages til efterretning,
at der i til budget 2010 gives en tillægsbevilling på 3.000.000
kr., til dækning af merudgifter på medfinansiering af Sundhedsområdet, og
at merudgiften 3.000.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.
Redegørelse
KL. 29.06.04S03/10-21819

ad 80.

BLAD NR.
41

UDVALG
SOSU
23062010
FORMANDENS
INITIALER

81.
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2010 - tillægsbevilling
Godkendelse af budgetomplaceringer og tillægsbevillinger på i
alt 0 kr. til budget 2010 og tilretning af budget 2011-2014 med
351.000 kr.
I henhold til ”Principper for økonomistyring” skal Social- og
Sundhedsudvalget 4 gange årligt – 31. marts, 31. maj, 31. august og 31. oktober – foretage en samlet budgetkontrol til behandling i Kommunalbestyrelsen i henholdsvis maj, august, oktober og december måned.
Social- og Sundhedsforvaltningens budgetopfølgning pr. 31.
maj er foretaget med udgangspunkt i gennemgang af forbruget
pr. 30. april 2010 og har givet anledning til ansøgning om budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauer, tillægsbevillinger
mellem forskellige bevillingsniveauer samlet set tillægsbevilling
på netto 0 kr.
Social- og Sundhedsforvaltningens redegørelse og Centralforvaltningens udtalelsesskema er vedlagt sagen.
Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,
at ansøgning om budgetomplaceringer godkendes,
at der i 2010 gives tillægsbevilling på i alt 0 kr. til området for
serviceudgifter, og
at budget 2011-2014 tilrettes med 351.000 kr. til servicelovens § 95.

ad 81.

Redegørelse
KL. 00.01.00S03/10-21742

82.
Anlægsregnskab - Anskaffelse af Rambøll Care sygeplejemodul.
Centralforvaltningen fremlægger anlægsregnskab vedrørende
Anskaffelse af Rambøll Care sygeplejemodul.
Anlægsbevilling..............................................
1.137.000,00
Udgift ..........................................................
1.105.475,25
Mindreforbrug ................................................
31.524,75
Centralforvaltningens redegørelse er vedlagt sagen.
Centralforvaltningen indstiller,
at anlægsregnskabet godkendes, og
at mindreforbruget på 31.524,75 tilfalder kassebeholdningen.
Redegørelse
KL.85.11.20S08/09-19462

ad 82.
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83.
Ældreforanstaltninger
Der fremlægges til udvalgets orientering: Status over venteliste
på større foranstaltninger pr. 16. juni 2010.
KL. 16.07.03P05/10-2158

ad 83.

Lukket møde

84.
Ankeafgørelser
Der fremlægges ankeafgørelser fra Det Sociale Nævn i perioden 10. maj – 11. juni.
KL.30.15.00K03/10-17582

ad 84.

BLAD NR.
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