SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-05-25
Plats och tid

1 (23)

Högalid, Storstugan Kl. 13.30 – 16.00

Beslutande
Ledamöter

John Bruun (fp) ordf
Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf
Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf
Göran Blomberg (m)
Kerstin Andersson (c)
Majliss Persson (c)
Anna Gustavsson (kd)
Niklas Grundström (fv)
Irene Nilsson (s)
Sorin Raduta (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Karin Paulsson (m)
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

Winnie Aronsson (fp)
Jan Bexéus (m)
Lars-Göran Svensson (s)
Axel Wahlqvist (c)
Margaretha Lindqvist (kd)
Per-Gunnar Andersson (fv)
Christine Friberg (s)
Roland Eriksson (s)
Anki Jönsson (s)
SolBritt Lindborg (mp)
Laila Jeppsson, omsorgschef
Lotta Tyrberg Helldahl, vik kvalitetsutvecklare
Roland Johnsson, kommunal
Per Elmgren, ekonom
Iréne Persson, nämndsekreterare

§§ 56 - 72
§§ 72 - 75

Utses att justera

Niklas Grundström

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Niklas Grundström

Justering

Paragrafer 56 - 75

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-05-25

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2010-05-25

Anslagsdatum
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2010-06-03

Anslagets nedtagande

2 (23)

2010-06-25

Omsorgsförvaltningen

________________________________________
Iréne Persson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-05-25

Sid

3 (23)

§ 56
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras
enligt följande:
Tillkommande ärende:
•

Fråga från Rolf Delcomyn (s) angående placeringar av brukare i
privata boende utanför Hässleholms kommun

Utgående ärende
• Ärende nr 6, lokaler för daglig verksamhet
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-05-25

4 (23)

Dnr 2009/213 040

§ 57
§ 36 au 2010-05-10
Hyreskostnader för boende hos privata vårdgivare
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att hyreskostnaden för nyinflyttade brukare hos
privata vårdgivare är 3 900 kr/månad från och med 2010-07-01.
Omsorgsnämnden föreslås besluta att hyreskostnaden hos privata vårdgivare
följer de hyresändringar som sker inom ”allmännyttans” bostäder, uppräkning
sker varje år per den 1 juli.
För brukare som bor hos privata vårdgivare före 2010-07-01 höjs hyran med
500 kr/månad från och med 2010-07-01 och därefter med 500 kr/månad 1 juli
varje år tills hyran är på samma nivå som för de brukare som flyttar in efter
2010-07-01.
Beskrivning av ärende
Avgiftsberäkningen är samma inom särskilt boende oavsett om brukaren bor i
en av kommunens boende eller hos en privat vårdgivare. Brukaren betalar
hyra, avgift för hemtjänst (omvårdnad) samt avgift för kost.
Hyran har senast 2008 korrigerats och räknats upp inom kommunens boende
och i något fall fastställts i samband med att ett nytt boende tagits i bruk, senast
Sjögläntan.
Hyrorna hos privata vårdgivare har däremot inte reglerats på många år, hyran
som tas ut är 2 500 kr/mån. Förslagsvis anpassas hyran till den nivå som finns
inom omsorgsförvaltningens särskilda boenden i övrigt.
Brukaren kan få bostadstillägg för pensionärer (BTP) upp till 4 650 kr/mån
vilket är 93 % av en bostadskostnad på 5 000 kr/mån. Det innebär att den
faktiska kostnadshöjningen för en brukare som är berättigad till BTP blir
minimal. Med maximalt BTP ger en höjning av hyran hyra på 2 500 kr/mån till
3 900 kr/mån en högre kostnad med ca 100 kr/mån.
_____

Protokollsutdrag till
Avgiftsenheten

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-05-25

5 (23)

Dnr 2010/214 040

§ 58
§ 37 au 2010-05-10
Transport av avliden
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige hemställa att avgifterna
för transport av avlidna fastställs i enlighet med 2008 genomförd upphandling
samt att Omsorgsnämnden fortsättningsvis får besluta om denna taxa när
upphandling gjorts med anledning av att avtal upphört.
Beskrivning av ärende
Enligt hälso- och sjukvårdslagen har kommunen ansvar för att ta hand om dem
som avlider i de särskilda boendena oavsett om det är kommunens regi eller
hos en privat vårdgivare. Samma gäller i det egna boendet om den avlidne haft
insatser inom ramen för hemsjukvårdsansvaret i kommunen. Det gäller både
inom äldre- och handikappomsorgen. Ansvaret gäller inte för dem som erhållit
sjukvård genom Region Skånes KVH- verksamhet, oavsett om det var på ett
särskilt boende eller i det egna hemmet.
Kommunen svarar för den avlidne fram till dess den lämnats ut för bisättning,
det vill säga kistläggning, svepning och transport av kista till bårhus eller
annan särskild lokal.
Kommunen får ta ut avgift för transport av avlidna. För att kunna ta ut en
avgift ska kommunfullmäktige ha beslutat om taxan.
Dödsbo kan anlita annan transportör eller begravningsbyrå. I dessa fall svarar
dödsboet direkt för kostnaderna.
Ny upphandling av transport av avlidna har gjorts vilket innebär att nytt beslut
om avgift för transport av avliden ska fattas av kommunfullmäktige.
Tidigare beslut i ärendet
Omsorgsnämnden beslöt 2005-06-08 § 59 att anta förlag om avtal för transport
av avlidna samt att hos kommunfullmäktige hemställa att fastställa avgift
enligt genomförd upphandling. Kommunfullmäktige beslöt 2005-10-31 § 142 i
enlighet med omsorgsnämndens hemställan. Den upphandling avseende
transport av avliden som gjordes i samband med besluten gäller inte längre.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-05-25

6 (23)

Dnr 2010/120 047

§ 59
§ 39 au 2010-05-10
Redovisning av beviljade statsbidrag till personliga
ombud i Skåne 2009
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta svaret som sitt eget och skicka det till
länsstyrelsen.
Skäl till Beslut
Redovisning för beviljade statsbidrag till personliga ombud i Skåne för 2009.
Beskrivning av ärende
I Hässleholms kommun finns två personliga ombud, som ingår i
omsorgsnämndens ansvarsområde, för vilka kommunen beviljats statsbidrag
under 2009.Inför beslut om statsbidrag för år 2010 önskar Länsstyrelsen en
redovisning av 2009 års verksamhet med personliga ombud samt vilka planer
som finns för 2010.
Länsstyrelsen önskar redovisning av:
• Vilka personer som ingår i ledningsgruppen, befattning och organisation
• Ledningsgruppens arbetsformer och mötesfrekvens.
• Vilken kompetensutveckling ombuden fått.
Hässleholm kommun köper tjänsten personliga ombud av PO-Skåne
_____

Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-05-25

7 (23)

Dnr 2010/217 047

§ 60
§ 40 au 2010-05-10
Redovisning för stimulanspengar 2009 till kommuner
och landsting för en bättre vård och omsorg om äldre.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen för Stimulansmedel
2009.
Skäl till Beslut
Socialstyrelsen begär att Omsorgsnämnden godkänner
redovisningen av stimulanspengar för 2009 och beslutet redovisas
i ett redovisningsprotokoll till Socialstyrelsen till handa senast
2010-06-30.
Redovisningen avser samma utvecklingsområden som i tidigare
ansökningar.
Beskrivning av ärende
De kommuner och landsting som fått stimulansmedel för bättre vård
och omsorg om äldre personer ska ha redovisat hur pengarna använts till
Socialstyrelsen via ett webbformulär senast 2010-03-15.
_____

Protokollsutdrag till
Socialstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-05-25

8 (23)

Dnr 2010/118 739

§ 61
§ 41 au 2010-05-10
§ 40 on 2010-04-13
§ 25 au 2010-03-30
Redovisning av tillsyner i egen regi HSL
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporterna samt ge
omsorgsförvaltningen i uppdrag att fortsätta granskning av HSL- verksamheten
enligt gällande lagstiftning.
Omsorgsnämnden beslutar att en handlingsplan ska tas fram för att komma till
rätta med problemen
Skäl till beslut
Att kunna ge en god och säker hälso- och sjukvård av god kvalitet som följer
lagar, regler och riktlinjer inom verksamhetsområdet.
Beskrivning av ärende
Som ett led att kvalitetssäkra den hälso- och sjukvård som
omsorgsförvaltningen bedriver i egen regi har tillsynsbesök gjorts på samtliga
särskilda boenden och hemsjukvårdsverksamhet. Intervjuer med enhetschefer,
sjukgymnaster, arbetsterapeuter och sjuksköterskor har gjorts. Granskningarna
visar på en stor osäkerhet när det gäller dokumentationssystemets uppbyggnad
jämte terminologi. Det är även en mycket ojämn kunskap avseende lagar och
gällande riktlinjer. På vissa områden finns inget teamarbete etablerat medan
vissa områden är goda exempel. Det saknas kompetenshöjande åtgärder vilket
innebär att kunskapen brister inom vissa områden. Handledning skulle
behövas. Avseende läkarbemanning är det på vissa områden en stor brist där
kontinuiteten blir lidande.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-05-25

9 (23)

Dnr 2010/218 002

§ 62
§ 48 au 2010-05-10
Tillägg till delegationsbestämmelser för
omsorgsnämnden
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att göra följande tillägg
till delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden, att gälla från och
med 2010-06-01.
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

8.7

Beslut att godkänna/inte godkänna/
utesluta leverantör

LOV

FC

Vidaredelegering
tillåten

8.8

Beslut att häva eller säga upp
kontrakt med leverantör

LOV

FC

Vidaredelegering
tillåten

Skäl till beslutet
I samband med att lagen om valfrihet (LOV) ska börja tillämpas kommer det
att bli fråga om att godkänna/inte godkänna eller utesluta leverantör som
ansökt om att bli godkänd. Frågor om att häva eller säga upp avtal berörs
också. Med anledning härav behöver delegationsbestämmelserna kompletteras.
Det kan nämnas att rätten att teckna avtal (kontrakt upp till tre år) finns
reglerad i punkt 8.1 i antagna delegations-bestämmelser.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2010-05-25

10 (23)

Dnr 2010/31 012

§ 63
§ 43 au 2010-05-10
Datum för införandet av valfrihetssystem
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att införa valfrihetssystem inom hemtjänsten from
2010-09-01
Rolf Delcomyn (s), Irene Nilsson (s), Ulrika Johannesson (s), Sorin Raduta (s)
och Anita Peterson (v) deltar ej i beslutet med hänvisning till tidigare
ställningstagande i frågan
Skäl till beslut
Kommunfullmäktige har beslutat att införa valfrihetssystem
inom hemtjänstens service i form av städ, tvätt och inköp upp
till 8 timmar/månad.
Detta innebär att den enskilde har rätt att själv välja den leverantör som
han/hon uppfattar har den bästa kvalitén utifrån de som blir godkända som
leverantörer.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2010-05-25

11 (23)

Dnr 2010/219 012

§ 64
§ 44 au 2010-05-10
Utredningsuppdrag gällande entreprenad
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda:
Lägga ut ett eller två vårdboende på entreprenad utifrån fastställd ersättning
med fokus på kvalitén
Rolf Delcomyn (s), Irene Nilsson (s), Ulrika Johannesson (s), Sorin Raduta (s)
och Anita Peterson (v) reserverar sig mot beslutet
Yrkanden
John Bruun (fp) yrkar bifall till förslaget
Rolf Delcomyn (s) yrkar avslag till förslaget
Proposition
Rolf Delcomyn (s) begär votering
omsorgsnämnden godkänner följande voteringsordning
Ja röst för Bruuns yrkande
Nej röst för Delcomyns yrkande
Med 8 ja-röster för Bruuns yrkande mot 5 nej-röster för Delcomyns yrkande
beslutar omsorgsnämnden i enlighet med Bruuns yrkande
Skäl till beslut
Att utreda att lägga ut äldreboende på entreprenad där man har ett fast pris och
konkurrerar med kvalitén. Kvalitén för brukaren är det centrala utifrån gällande
lagstiftning samt att skapa en aktiv och meningsfull tillvaro för den enskilde.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-05-25

12 (23)

Forts § 64
Omsorgsnämnden
Voteringslista
Datum:

2010-05-25 § 64

Namn
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Parti
Ja

John
Cecilia
Rolf
Göran
Karin
Kerstin
Majliss
Margaretha
Per-Gunnar
Irene
Sorin
Ulrika

Bruun
Tornerefelt
Delcomyn
Blomberg
Paulsson
Andersson
Persson
Lindqvist
Andersson
Nilsson
Raduta
Johannesson

fp
m
s
m
m
c
c
kd
fv
s
s
s

Anita

Peterson

v

Summa

Röstning
Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

5

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-05-25

13 (23)

Dnr 2010/163 739

§ 65
§ 45 au 2010-05-10
Redovisning av ej verkställda beslut per
den 31 mars 2010
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna att underlaget överlämnas till
kommunfullmäktige samt kommunrevisorerna. Underlaget gäller ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS per den 31 mars 2010.
Beskrivning av ärende
Antalet ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) skall återkommande rapporteras
till Socialstyrelsen.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-05-25

14 (23)

Dnr 2010/100 003

§ 66
§ 46 au 2010-05-10
§ 50 on 2010-04-13
§ 30 au 2010-03-30
Reglemente för kontaktpolitiker
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att fastställa reglemente gällande
kontaktpolitikerskapet i omsorgsnämnden
Skäl till Beslut
Ärendet återremitterades vid omsorgsnämndens sammanträde
2010-04-13 § 50
Politikerna i omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag
2010-02-26 § 27 att skriva fram riktlinjer angående deras roll som
kontaktpolitiker
Beskrivning av ärende
Kontaktpolitikerna i omsorgsnämnden har till uppgift att för nämndens räkning
bilda sig en uppfattning om verksamheten och löpande följa utvecklingen.
kontaktverksamheten är inte forum för beslut eller ställningstagande.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-05-25

15 (23)

Dnr 2009/573 019

§ 67
§ 47 au 2010-05-10
Svar på motion anläggande av upplevelseträdgårdar
Beslut
Omsorgsnämnden yrkar bifall och överlämnar svaret till Kommunfullmäktige.
Skäl till Beslut
Motion från Anita Peterson (v) till Kommunfullmäktige i Hässleholms
kommun angående anläggandet av upplevelseträdgårdar i anslutning till
gruppboendet på Österåsgatan 75,ska vara Österåsgatan 20.
Beskrivning av ärende
På gruppbostaden Österåsgatan 20 bor fem personer med stora och omfattande
funktionsnedsättningar. Dessa personer har begränsade möjligheter att delta i
fritidsaktiviteter. En upplevelseträdgård skulle ge en höjning av livskavaliteten
genom dofter, smaker och ljudupplevelser. Trädgården ska kunna användas
året runt och förstärka upplevelsen av skiftningar i årstiderna.
Verksamheten har ansökt om och tilldelats 25 tkr i investeringspengar för att
påbörja anläggandet av trädgården 2010.
_____

Protokollsutdrag till
kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-05-25

Sid

16 (23)

§ 68
Redovisning av delegeringsbeslut

a.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2010-04-01 – 04-30
Hemtjänst, bifall och avslag
98+3 beslut
Särskilt boende, bifall och avslag
11+2 beslut
Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag
4+0 beslut
Dagverksamhet för fys, bifall och avslag
2+0 beslut
Korttid, bifall och avslag
21+1 beslut
Avlösning, bifall och avslag
7+0
beslut
Trygghetslarm, bifall och avslag
92+0 beslut
Matdistribution, bifall och avslag
53+0 beslut
Boendestöd, bifall och avslag
5+0 beslut
Bostad med särskild service, bifall och avslag
1+0 beslut
Anhörigvårdare, bifall och avslag
0+2 beslut

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall o avslag 10-04-01—04-30
30+2
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2010-02-01—04-31
84+0
d. Riksfärdtjänst dnr 13/10 - 18/10
e. Anställningar omr ÄO 2010-04-01
f. Avskrivning av småbelopp inom hemtjänsten, 2010-03-30
g. Avskrivning av småbelopp inom färdtjänsten, 2010-03-31
h. Avskrivning av utestående fordringar, 2010-04-14, 2010-04-16
i. Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll sekretess 2010-05-10

beslut
beslut

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-05-25

Sid

17 (23)

§ 69
Föreligger för kännedom följande handlingar
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
1. Kösituationen
2. Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 2010-05-10
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-05-25

Sid

18 (23)

§ 70
För kännedom
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
Beskrivning av ärende
Handlingarna för kännedom finns tillgängliga i en pärm under sammanträdet.
1. Protokollsutdrag KF § 31, 2010-04-26, införande av valfrihet
inom hemtjänsten
2. Protokollsutdrag KF § 35, 2010-04-26, ansvarsfrihet för
2009 års verksamhet
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-05-25

Sid

19 (23)

§ 71
Ordförande har ordet
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att åka på en studieresa där man kommer att besöka
Helsingörs kommun. Resan kommer att ske under hösten 2010.
Omsorgsnämnden beslutar att äta en gemensam midsommarlunch vid nästa
nämndsammanträde till självkostnadspris.
Beskrivning av ärende
Diskussioner och önskemål om en studieresa har tidigare tagits upp på
nämndens sammanträden. Förslaget som förvaltningen har är att antingen
besöka Höganäs kommun eller Helsingörs kommun
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att ledamöterna och ersättarna vid nästa
sammanträde den 15 juni äter en gemensam midsommarlunch.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-05-25

Sid

20 (23)

§ 72
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Omsorgschef Laila Jeppsson informerar om:
• Kösituationen
• Antalet skriftliga varning som utdelats
• Genomgång av redovisat material vid budgetmötet i Ängelholm
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-05-25

21 (23)

Dnr 2010/242 042

§ 73
Ekonomisk uppföljning per den 30 april 2010
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna ekonomiskt utfall per den
30 april 2010 på – 7,875 mnkr.
Beskrivning av ärende
Omsorgsverksamheten visar på ett underskott på – 7,875 mnkr för år 2010.
Underskottet beror på köpta platser för äldreomsorgen och psykiatrin.
Ökning av LSS kostnaderna.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-05-25

22 (23)

Dnr 2010/212 042

§ 74
§ 35 au 2010-05-10
Medel från kompletteringsbudgeten
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att fördela de enligt
kompletteringsbudgetens riktade pengar på 5 mnkr mot hemvården
enligt följande förslag, 2,5 mnkr till personalförstärkning,
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera förslaget till fördelning av
1,25 mnkr Dagcentral biståndsbedömning,
1,25 mnkr Dagcentral för dementa som är enligt bistånd
till nämndens sammanträde den 15 juni 2010
Rolf Delcomyn (s), Irene Nilsson (s), Ulrika Johannesson (s) Sorin
Raduta (s) och Anita Peterson (v) deltar ej i beslutet
Skäl till beslut
Omsorgsnämnden önskar ett skriftligt underlag med bekräftelse på att
medlen kan fördelas enligt förslaget samt redovisa det vid
omsorgsnämndens sammanträde den 15 juni 2010
Beskrivning av ärende
Att de budgetmedlen från kompletteringsbudgeten fördelas och riktas
mot hemvården enligt följande.
2,5 mnkr till personalförstärkning
För att underlätta för hemvården och ge brukarna möjlighet till en
meningsfull aktivitet 1,25 mnkr Dagcentral biståndsbedömning och
1,25 mnkr Dagcentral mot dementa som är enligt bistånd.
_____

Protokollsutdrag till
kommunledningskontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-05-25

Sid

23 (23)

§ 75
Placering av brukare i privata boende utanför
kommunen
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att vid nästa sammanträde den 15 juni besvara
frågan från Rolf Delcomyn (s)
Skäl till beslut
Rolf Delcomyn (s) ställer frågan angående antalet placeringar som är i privat
regi utanför Hässleholms Kommun samt varför det är så många som blir
placerade utanför kommunen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

