SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-08-12

Plats och tid

1 (13)

Högalid, Storstugan, kl 13.30 – 17.00

Beslutande
Ledamöter

John Bruun (fp) ordf
Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf
Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf
Margareta Warnholtz (m)
Kerstin Andersson (c)
Majliss Persson (c)
Anna Gustavsson (kd)
Niklas Grundström (fv)
Jenny Önnevik (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Lina Bengtsson (m)
Roland Eriksson (s)
Övriga närvarande
Ersättare
Winnie Aronsson (fp)
Jan Bexéus (m)
Lars-Göran Svensson (s)
Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Margareta Lindquist (kd)
Per Gunnar Andersson (fv)
Christine Friberg (s)
Anki Jönsson (s)
Anette Mårtensson (mp)
Övriga deltagande

Laila Jeppsson, omsorgschef
Monica Rydlund, controller
Maj-Lis Hagström, tf avdelningschef
Siv Nilsson, tf verksamhetschef
Camilla Lindvall Stridh, enhetschef
Liselotte Karlsson, enhetschef
Pia Persson, enhetschef
Åsa Sjöholm, enhetschef
Åsa Martinsson, tf enhetschef
Jakob Thorsteinsson, tf enhetschef
Thomas Mehralizade, tf distriktschef
Jan Nilsson, utredningssekreterare

§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

68
68
68
68
68
68
68
68

- 69
– 69
– 69
– 69
– 69
– 69
– 69
- 69

Utses att justera

Margareta Warnholtz

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Margareta Warnholtz

Justering

Paragrafer 68 - 77

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-08-12

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2008-08-12

Anslagsdatum

2008-08-27 Anslagets nedtagande 2008-09-17

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

Justering

2 (13)

________________________________________
Jan Nilsson

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-08-12

Sid

3 (13)

§ 68
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Utgående ärenden
•

Justering

Svar på enkel fråga (tas upp på nästa nämndsammanträde)

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-08-12

Sid

4 (13)

§ 69
Information av enhetschefer i hemtjänsten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen och beslutar att enhetscheferna
för de särskilda boendena ska ge motsvarande information vid nämndens
sammanträde 2008-10-21. Förvaltningen får i uppdrag att se över
framförda synpunkter och återkomma till nämnden.
Beskrivning av ärendet
Enhetschefer, verksamhetschef och distriktschef redovisar handlingsplaner
och förslag till åtgärder inom hemtjänstverksamheterna.
Handlingsplanerna är förslag till hur hemtjänstverksamheten kan
utvecklas, i vissa delar med stöd av förvaltningen.
Nuvarande områdesindelningen fördyrar verksamheten genom att
hembesök ofta medför onödigt långa körningar, samma gäller med
nuvarande nyckelsystem. Matdistributionen innebär också en stor
arbetsbelastning.
Det är brister i kontakten med Region Skåne vad gäller vårdplanering.
Teamarbetet fungerar bra men det finns inget system att mäta
effektiviteten. Samverkan mellan enheter kan förbättras, gäller även
mellan hemtjänst och särskilt boende som finns på samma ort.
Det underlag som användes vid redovisningen bifogas protokollet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-08-12

Sid

5 (13)

Dnr 2008/363 042

§ 70
§ 79 au
Delårsrapport per 2008-06-30
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta delårsrapport per 2008-06-30 som
visar ett prognostiserat underskott om 18 250 tkr och överlämna den till
kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Med anledning av det prognostiserade budgetunderskottet har
representanter från omsorgsnämnden/-förvaltningen träffat
kommunledningen vid två tillfällen under våren och till dialogträff i
september ska förslag på en ny organisation och handlingsplan för en god
verksamhet i balans redovisas.

_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-08-12

Sid

6 (13)

Dnr 2008/379 042

§ 71
§ 80 au
Tilläggsanslag för täckande av delar av underskottet
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige anhålla om
tilläggsanslag med 10 597,6 tkr avseende köpta platser inom psykiatri och
äldreomsorg samt ökade kostnader för livsmedel och drivmedel utöver
2008 års budgetram.
Skäl till beslut
Omsorgsnämnden visar i delårsrapporten ett prognostiserat underskott om
18 250 tkr.
Beskrivning av ärendet
Det prognostiserade underskottet beror på bland annat en utökning av
antalet köpta platser inom psykiatrin och äldreomsorgen. Bedömningen är
att flera placerade hos privata vårdgivare inom psykiatrin ska kunna flytta
till egen bostad och även inom äldreomsorgen färre boende hos privata
vårdgivare. Minskningen inom äldreboendet påverkar även hemtjänsten
med behov om ökade insatser.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-08-12

Sid

7 (13)

Dnr 2008/389 012

§ 72
§ 81 au
Redovisning till Länsstyrelsen över ej verkställda beslut per 2008-06-30
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner den sammanställning av inom 90 dagar ej
verkställda beslut per 2008-06-30 samt att översända rapporten till
Länsstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Skäl till beslut
Beslut som ej verkställts inom 90 dagar ska anmälas till Länsstyrelsen för
ställningstagande till eventuellt vite och skickas till Kommunfullmäktige för
kännedom.
Beskrivning av ärendet
När en insats eller bistånd beviljats ska den vara verkställd inom 90 dagar.
Om så inte skett ska det anmälas till Länsstyrelsen med motivering till
varför insatsen ej verkställts. Godtar inte Länsstyrelsen motiveringen kan
vite utdömas.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Länsstyrelsen i Skåne
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-08-12

Sid

8 (13)

Dnr 2008/380 047

§ 73
§ 82 au
Stimulansmedel för stöd till anhöriga, revidering av tidigare beslut.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att återta ansökan hos Länsstyrelsen gällande
stimulansmedel för stöd till anhöriga. Länsstyrelsen har informerat om att
endast knappt hälften av det sökta bidraget kommer att beviljas. Det
rådande budgetläget innebär att tillkommande kostnader ska undvikas när
så är möjligt.
Yrkanden
John Bruun (fp) yrkar bifall till förslaget
Rolf Delcomyn (s) yrkar avslag till förslaget
Bruun anser att hans yrkande bifallits.
Proposition
Rolf Delcomyn begär votering.
Omsorgsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja-röst för bifall till Bruuns yrkande
Nej-röst för bifall till Delcomyns yrkande
Med 8 ja-röster för Bruuns yrkande mot 5 nej-röster för Delcomyns
yrkande beslutar omsorgsnämnden i enlighet med Bruuns yrkande
Rolf Delcomyn (s), Jenny Önnevik (s), Roland Eriksson (s), Ulrika
Johannesson (s) och Anita Peterson (v) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag.
Skäl till beslut
Länsstyrelsen har kontaktat omsorgsförvaltningen och
underhandsinformerat att de kommer att bevilja ansökan endast i den del
som avser extern utvecklingsledare men inte förvaltningens
personalkostnader.
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden beslöt i april, § 51/08 att ansöka om medel för att
stärka stödet till anhöriga, totalt 732 000 kr. Ansökan syftar till att
utveckla anhörigstödet i partnerskap med anhörig- och frivilligföreningar,
anhöriga med annan etnisk bakgrund, politiker och personal i
omsorgsförvaltningen.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-08-12

9 (13)

Omsorgsnämnden
Voteringslista
Datum:

2008-08-12 § 73

Namn
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Parti
Ja

John
Cecilia
Rolf
Lina
Margaretha
Kerstin
Majliss
Anna
Niklas
Jenny
Roland
Ulrika

Bruun
Tornerefelt
Delcomyn
Bengtsson
Warnholtz
Andersson
Persson
Gustavsson
Grundström
Önnevik
Eriksson
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

_____

Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen i Skåne
Justering

Utdraget bestyrkes

Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-08-12

Sid

10 (13)

Dnr 2008/381 042

§ 74
§ 83 au
Delårsuppföljning 2008 av verksamhetsmål 2008-08-11
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsuppföljningen av
verksamhetmål för Omsorgsnämnden.
Beskrivning av ärendet
Varje år ska i samband med den budgetmässiga delårsrapporten även
göras en delårsuppföljning av de verksamhetsspecifika målen för
omsorgsnämnden. Målen ska vara kopplade till kommunens övergripande
mål.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-08-12

Sid

11 (13)

§ 75
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2008-06-01 – 2008-07-31
i. Hemtjänst, bifall och avslag
198+7 beslut
ii. Särskilt boende, bifall och avslag
20+9
iii. Ledsagning, bifall och avslag
1+0
iv. Boendestöd, bifall och avslag
7+0
v. Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag
3+0
vi. Dagverksamhet för fys fh, bifall och avslag
2+0
vii. Korttid, bifall och avslag
24+5
viii. Avlösning, bifall och avslag
12+0
ix. Kontaktperson, bifall och avslag
3+1
x. Familjehem vuxna, bifall och avslag
2+0
xi. Trygghetslarm, bifall och avslag
183+0
xii. Matdistribution, bifall och avslag
133+0

beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut

b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 08-06-01—07-31 46+7 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2008-06-01—07-31
137+3 beslut
d. Riksfärdtjänst 2008-06-01—07-31
dnr 44/08-67/08
e. Anställningsbeslut Område 1, 2008-06-19
f. Anställningsbeslut Område 2 och 4, 2008-06-23
g. Anställningsbeslut Område 3, 2008-06-18 och 2008-06-23
h. Revidering av beslutsattesträtt löner omr 2 och 3, 2008-05-06
i. Revidering av beslutsattesträtt, 2008-07-21
j. Revidering av beslutsattesträtt avseende köken, 2008-08-01
k. Revidering av beslutsattesträtt avseende fakturor och löner, 2008-08-05
l. Avskrivning av utestående fordringar, 2008-07-11 (två stycken)
m.Avskrivning av småbelopp i hemtjänsten, 2008-06-25
n. Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll sekretess, 2008-06-18
o. Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll sekretess, 2008-05-20

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-08-12

Sid

12 (13)

§ 76
Föreligger för kännedom följande handlingar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kommunfullmäktige 2008-06-09, protokollsutdrag § 91, Återremitterat
ärende angående organisationen för servicetjänster
Kommunstyrelsen 2008-06-11, protokollsutdrag § 114, 2008 års
internhyror
Kommunala handikapprådet 2008-05-29, protokoll
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2008-06-05, protokoll
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2008-06-18, protokoll
Kösituationen till särskilt boende
Delårsrapport, Kompetensstegen
Redovisning av ett trygghetsboendes effekt på platser i särskilt boende

Beslut
Omsorgsnämnden lägger ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-08-12

Sid

13 (13)

§ 77
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Trygghetsboende
Ordförande John Bruun (fp) informerar om planeringen för uppförande av
trygghetsboende. Två tomter är aktuella för byggnation av
trygghetsboende. Kommunstyrelsen ska fatta beslut om köp av tomt i
september. Byggnadsnämnden ska fatta beslut om ändrad stadsplan så att
tomterna kan bebyggas med bostäder. Privata entreprenörer har redan
uttalat sitt intresse.
Tillsyner
Omsorgschef Laila Jeppsson informerar om att flera tillsyner kommer att
genomföras under hösten 2008.
Komrev gör en tillsyn avseende ledningssystem och kvalitetsarbete för
hälso- och sjukvårdsinsatser inom äldreomsorgen med anledning av
revisionsfråga.
AMV (Arbetsmiljöverket) fortsätter sina tidigare tillsyner med att
inspektera hemtjänst och personlig assistens i utvalda områden, insatser
som ges i ordinärt boende.
Länsstyrelsen ska göra en tillsyn över kommunernas arbete med
våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Det är ett
regeringsuppdrag till länsstyrelserna och i beslutet anges delar som är
väsentliga att granska den utsatthet som bl a kvinnor med funktionshinder
och äldre kvinnor kan leva i.
Beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader ska också
inrapporteras till Länsstyrelsen. Gynnande beslut som ej verkställts inom
tre månader kan ge kommunen en sanktionsavgift. Den nya lagen, som
ger samma anmälningsskyldighet som tidigare för SoL, började gälla 200807-01.
Nyckeltal och verksamhetsmått för 2007 i skånsk vård och omsorg
presenterades på Kommunförbundet Skåne i juni. Inom äldreomsorgen
ligger Hässleholm till exempel under medel avseende personalbemanning i
särskilt boende, över medel när det gäller antal platser i särskilt boende i
förhållande till antal invånare över 80 år och över medel när det gäller
antal personer över 65 år som har insatser enligt SoL och HSL. Inom
handikappomsorgen är det till exempel en totalkostnad per invånare över
genomsnittet i Skåne och en kostnad under medel för boende barn.
Organisationsöversyn pågår, grundtanken är att ändra så lite som
möjligt men ändra där det behövs. Översynen blir ett ekonomiskt
nollsummespel. I den nya organisationen ska det vara klara ansvar och en
utökad samverkan. Administrativa uppdrag och uppgifter ska gås igenom,
chefs- och ledningspersonal ska söka sina tjänster. Viktigt med teamarbete
runt individen. Nämnden ska få ärendet för beslut i september och den nya
organisationen ska börja gälla den 1 januari 2009.
Justering

Utdraget bestyrkes

