SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-09-30

Plats och tid

1 (23)

Högalid, Storstugan, kl 13.30 – 15.50

Beslutande
Ledamöter

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

Laila Jeppsson, omsorgschef
Maj-Lis Hagström, tf avdelningschef
Liselott Eriksson, Kommunal
Jan Nilsson, utredningssekreterare

§§ 78 - 97

§ 98

§§ 78-97

§§ 78 och 92

Utses att justera

Göran Blomberg

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Göran Blomberg

Justering

Paragrafer 78 - 98

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-09-30

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2008-09-30

Anslagsdatum
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2008-10-10

Justering

2 (23)

Anslagets nedtagande 2008-10-31

Omsorgsförvaltningen

________________________________________
Jan Nilsson

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-09-30

Sid

3 (23)

§ 78
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Inkommande ärende
• Arbetsutskottets protokoll sekretess 2008-08-12
• Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård
• Fråga om försäljning av särskilda boende
• Information om brev till ledamot
• Konferens Hälsosamt åldrande

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-09-30

Sid

4 (23)

Dnr 2008/417 042

§ 79
§ 87 au 2008-09-16
Budgetuppföljning 2008-08-31
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta budgetuppföljning per den 31 augusti
2008 som visar ett prognostiserat underskott om 18 489 tkr och
överlämna den till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Årets verksamhet beräknas överskrida budget med 18 489 tkr. I
förhållande till delårsrapporten per 2008-06-30 har det prognostiserade
underskottet ökat med 239 tkr. Prognosen förutsätter att nämnden får
kompensation för förlorade hyresintäkter samt för nya/utökade städavtal.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-09-30

Sid

5 (23)

Dnr 2008/412 049

§ 80
§ 88 au 2008-09-16
Anhållan om kompensation för förlorade hyresintäkter
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige anhålla om
tilläggsanslag med 1 010 735 kr på grund av sålda gruppbostäder i början
av 2008 samt för ny-/utökade städavtal om 469 440 kr.
Beskrivning av ärendet
Den 1 februari 2008 försåldes sex gruppbostäder till Hässleholmsbyggen
AB och därmed går hyresintäkterna till bolaget. Hyresförlusterna avseende
de försålda gruppbostäderna blir för omsorgsnämnden 2008 1 010 735 kr.
Omsorgsnämnden har ökade kostnader för nya/utökade städavtal i
tekniska kontorets regi 2008 om 469 440 kr.

_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-09-30

Sid

6 (23)

Dnr 2008/416 04

§ 81
§ 89 au 2008-09-16
Fördelning av medel för oförutsedda utgifter
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att omföra budgetmedel om 650 tkr från
nämndens konto för oförutsedda utgifter till centralförvaltningens konto
77*67*7990 att användas till datakostnader avseende vårdpersonalens IT
utbildning under 2008 samt att återstående medel 350 tkr används till
inköp av julklappar till förvaltningens personal.
Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden beslöt 2008-02-26 § 5, att avsätta 1 000 kr till
oförutsedda utgifter. Medlen är budgeterade under nämndens
ansvarskonto 77*67*7700.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-09-30

Sid

7 (23)

Dnr 2008/382 012

§ 82
§ 90 au 2008-09-16
Effektiviseringsförslag
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att omsorgsverksamheterna får i uppdrag att
arbeta vidare med de förslag som innebär kostnadseffektiviseringar av
verksamheten.
Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden beslöt 2008-04-15 § 23 i yttrande över ”Granskning av
omsorgsnämndens ekonomi och åtgärder med anledning av negativa
ekonomiska prognoser 2007” att ge samtliga enhetschefer i uppdrag att
återkomma med minst ett effektiviseringsförslag för verksamheten.
Verksamheterna har tagit fram en gemensam handlingsplan på
effektiviseringar att arbeta vidare utifrån.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-09-30

Sid

8 (23)

Dnr 2008/431 739

§ 83
§ 101 au 2008-09-30
Hantering av ej återlämnade hjälpmedel
Beslut
1 Omsorgsnämnden beslutar att ge enhetschefen för
rehabiliteringsenheten i uppdrag att upprätta rutiner i syfte att effektivisera
lagerhållningen.
2 Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen taxa för hyra av
hjälpmedel vid planerade höftoperationer.
3 Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen taxa för hämtning av
hjälpmedel.
4 Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar att anta föreslagen taxa för restvärdesavgift
för hjälpmedel som skall återlämnas.
Skäl för beslutet
Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att lämna förslag på uttagande av
avgifter vid hjälpmedelshantering.
Beskrivning av ärende
Hyra av hjälpmedel vid planerade höftoperationer skall uttagas.
Avgift för hämtning av hjälpmedel skall uttagas.
Restvärdesavgift för ej återlämnat hjälpmedel skall uttagas.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-09-30

Sid

9 (23)

Dnr 2008/380 047

§ 84
§ 92 au 2008-09-16
Stimulansmedel för anhörigstöd
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ansökan om stimulansmedel för att
förstärka stödet till anhöriga kvarstår utifrån de ändrade förutsättningarna.
Omsorgsförvaltningen står för personalkostnader på 113 tkr (dessa medel
finns i budgeten som anhörig 300).
Tidigare beslut
Omsorgsnämnden beslöt § 73/08 återta ansökan hos Länsstyrelsen
gällande stimulansmedel för stöd till anhöriga eftersom Länsstyrelsen har
informerat om att endast knappt hälften av i § 51/08 sökt bidrag kommer
att beviljas.
Beskrivning av ärendet
Sökta budgetmedel är avsedda att användas för uppbyggande av
infrastruktur för anhörigstöd och till fördjupade och nya former av
samverkan av frivilliga och ideella krafter. Ansökan syftar till att utveckla
anhörigstödet i partnerskap med anhörig- och frivilligföreningar, anhöriga
med annan etnisk bakgrund, politiker och personal i omsorgsförvaltningen.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Länsstyrelsen i Skåne

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-09-30

Sid

10 (23)

Dnr 2008/413 010

§ 85
§ 93 au 2008-09-16
Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att återrapportering av delegationsbeslut sker
enligt framtagen rutin samt muntlig redogörelse sker till nämnden fyra
gånger per år av slumpvis utvalda ärenden. Ärenden som redovisas ska
vara avidentifierade.
Beslutet i omsorgsnämnden ersätter tidigare beslut, § 35/08
Beskrivning av ärendet
För att kvalitetssäkra att förvaltningen utför myndighetsutövningen enligt
de direktiv som nämnden antagit kommer återrapportering att ske till
nämnden fyra gånger per år genom slumpvis utvalda ärenden. Brukarens
samtliga ärenden redovisas. Verkställigheten och dess dokumentation
kommer att knytas till granskningen av ärendet så att helheten syns.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-09-30

Sid

11 (23)

Dnr 2008/414 012

§ 86
§ 94 au 2008-09-16
Organisationsöversyn på Omsorgsförvaltningen
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att genomföra en förändrad organisation utifrån
framtaget förslag, samt att se över delegationsbestämmelserna utifrån ny
organisation.
Skäl till beslut
Det har inom förvaltningen pågått ett arbete med att se över
organisationen under flera år. När ny förvaltningschef tillsatts under maj
2008 så var ett av uppdragen att ta fram en organisation som är hållbar.
Organisationsförändringen bygger till stor del på att ledningsstrukturen
innebär att varje chef har ett fullt ansvar för ’sin’ enhet. Omsorgschefen
ger uppdrag direkt till alla verksamhetsansvariga chefer i form av ett
chefskontrakt där det tydligt framgår vad uppdraget och ansvaret innebär.
Förslaget förhandlades 2008-09-04 med samtliga berörda fack och
parterna är eniga.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-09-30

Sid

12 (23)

2008/176 736

§ 87
Färdtjänst, nytt reglemente
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige att anta
förslaget till regler inklusive avgifter och tillämpningsföreskrifter för
färdtjänsten i östra Skåne att gälla från och med 2009-01-01
Skäl till beslut
Omsorgsnämnden beslöt 2007-12-18 § 137 att tillstyrka förslaget och
hemställde hos kommunfullmäktige att förslaget skulle antas.
Beskrivning av ärende
I 12 kommuner i östra Skåne utreds möjligheterna till ett gemensamt
regelverk för färdtjänsten. Avsikten är att kommunerna därigenom ska
kunna överlämna ansvaret för färdtjänsten inklusive
myndighetsutövningen till Region Skåne/Skånetrafiken, enligt nuvarande
tidplan från och med 2010-01-01.
För att hinna med beslutsprocessen föreslås, i samråd med ordföranden,
att nytt beslut tas av omsorgsnämnden trots att beställarrådet formellt inte
fattat sitt beslut. Konsekvens om det nya regelverket inte antas blir att
färdtjänsten inklusive myndighetsutövningen inte kan föras över till
Skånetrafiken. Hässleholms kommun får då skaffa en egen
beställningscentral, upphandla transporter mm, något som inte finns
kompetens och resurser (varken personella eller ekonomiska) till inom
kommunen idag.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-09-30

Sid

13 (23)

Dnr 2007/279 012

§ 88
§ 96 au 2008-09-16
Alternativa driftsformer
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet i avvaktan på
förhandlingar enligt MBL med de fackliga organisationerna.
Tidigare beslut i ärendet
Omsorgsnämnden beslöt § 13/08 att uppdra åt förvaltningen att utreda
alternativen om införande av fritt val inom hemtjänsten och entreprenader
inom äldre- och handikappomsorgen i Hässleholms kommun. Nämnden
beslöt vidare § 29/08 att ’Fritt val’ inom hemtjänsten ska införas från och
med 2009-01-01 och gav omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett
genomförandeunderlag för fastställande på nämndens sammanträde i
oktober.
Sedan tidigare finns beslut om införande av förändrat/förenklat bistånd
inom ordinärt boende.
Beskrivning av ärende
I samband med information till företag med flera om införande av kundval
inom serviceinsatserna i hemtjänsten ska personal ges möjlighet att starta
egna företag och bli leverantörer till brukare som är intresserade av
’kundval’ enligt ”Lag om valfrihetssystem” (LOV). En lagrådsremiss
avseende ”Lag om valfrihetssystem” presenterades 2008-08-21. I
remissen föreslås att LOV införs från och med 2009-01-01. Den föreslagna
lagen reglerar vad som ska gälla för de kommuner som vill
konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av
utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren.
Såväl privata utförare som ideella organisationer kan ansöka om att bli
godkända som leverantörer om de uppfyller de fastställda kraven. Lagen
bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna utan
brukaren kan välja den leverantör som han/hon uppfattar har den bästa
kvalitén.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-09-30

Sid

14 (23)

Dnr 2008/401 012

§ 89
§ 97 au 2008-09-16
Ekologiska livsmedel, svar på motion av (mp)
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen bifalla motionen under
förutsättning att kommunfullmäktige beviljar medel motsvarande
kostnadsökningen. I annat fall föreslås avslag till motionen.
Skäl till beslut
Christer Stensson Miljöpartiet de Gröna, har inkommit med en motion
2006-05-29, angående ekologiska livsmedel i Hässleholms kommun.
Beskrivning av ärende
Miljöpartiet de Gröna yrkar att målsättningen i kommunens
miljömålsprogram skärps, så att andelen ekologiskt producerade livsmedel
som serveras i skolor och på äldreboenden ska uppgå till minst 50% år
2010.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-09-30

Sid

15 (23)

Dnr 2008/400 012

§ 90
§ 98 au 2008-09-16
Genmodifierade organismer, svar på motion av mp
Beslut
Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden att kommunstyrelsen hemställer
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Skäl till beslut
Christer Stensson Miljöpartiet de Gröna, har inkommit med en motion
2006-06-19, angående genmodifierade organismer (GMO).
Beskrivning av ärende
Miljöpartiet de Gröna yrkar att alla måltider som serveras i kommunal regi
i Hässleholms kommun ska vara fria från produkter som innehåller GMO.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-09-30

Sid

16 (23)

§ 91
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2008-08-01 – 2008-08-31
i. Hemtjänst, bifall och avslag
119+4 beslut
ii. Särskilt boende, bifall och avslag
17+3
iii. Ledsagning, bifall och avslag
1+0
iv. Boendestöd, bifall och avslag
2+0
v. Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag
3+0
vi. Dagverksamhet för fys fh, bifall och avslag
1+0
vii. Korttid, bifall och avslag
18+5
viii. Avlösning, bifall och avslag
1+1
ix. Kontaktperson, bifall och avslag
3+0
x. Trygghetslarm, bifall och avslag
183+0
xi. Matdistribution, bifall och avslag
133+0

beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut

b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 08-08-01—03-31 19+0 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2008-08-01—08-31
71+2 beslut
d. Riksfärdtjänst 2008-08-01—08-31
dnr 71/08-80/08
e. Revidering av beslutsattesträtt löner omr 2 2008-08-12
f. Revidering av beslutsattesträtt löner omr3 2008-08-27, 2008-09-01,
2008-09-18
g. Jämkning pga dubbla boendekostnader och höjt förbehållsbelopp,
2008-09-15
h. Avskrivning av utestående fodringar, 2008-09-12
i, Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll sekretess, 2008-08-12 §§ 28-33,
2008-09-16 §§ 34-39

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-09-30

Sid

17 (23)

§ 92
Föreligger för kännedom följande handlingar
1. Kommunstyrelsen 2008-08-06, protokollsutdrag § 146, Utrustning till
nya Sjögläntan, Vinslöv
2. Omsorgsnämndens arbetsutskott 2008-08-12, 2008-09-16 (ojusterat),
protokoll
3. Anmälan enligt Lex Maria avseende Ehrenborg, 2008-09-01
4. Kösituationen till särskilt boende

Beslut
Omsorgsnämnden lägger ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-09-30

Sid

18 (23)

§ 93
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Under vecka 42 kommer en vårdtyngdsmätning att genomföras i de
särskilda boendena och i de privata vårdhem. Hur många det gäller i
privata vårdhem framgår av utdelat underlag.
Under hösten fram till 2009-01-08 kommer den årliga tillsynen av de
privata vårdgivarna att genomföras enligt en fastställd tidplan.
Den årliga översynsförhandlingen avseende löner är klar för förvaltningen
för samtliga fackliga organisationer utom Vårdförbundet (sjuksköterskor),
ny och retroaktiv lön för avslutade förhandlingar har betalts ut senast med
lönen i september.
Länsstyrelsen i Skåne har gjort en pilotundersökning för att ta reda på hur
omfattande förekomsten av hot, våld, allvarliga självskadebeteenden eller
andra allvarliga incidenter är i kommunal och privat verksamhet enligt
Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service, LSS.
Kartläggningen visar att hot och våld förekommer. Länsstyrelsen kommer
nu att i första hand göra verksamhetstillsyn i de verksamheter där hot och
våld har förekommit ofta, för att få en djupare inblick i problematiken.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-09-30

Sid

19 (23)

§ 94
Svar på enkel fråga, ON § 66/08
Beslut
Omsorgsförvaltningen får i uppdrag att undersöka kostnad för deltagande i
programmet, om någon är intresserad och om det finns möjlighet att
komma med i VÅGA- programmet.
Skäl till beslut
Jenny Önnevik (s) har ställt frågan varför omsorgsförvaltningen i
Hässleholm inte är med i det sk VÅGA- programmet.
Beskrivning av ärende
VÅGA-programmet är ett samverkansprogram mellan Centralsjukhuset i
Kristianstad, Omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun, Bromölla
kommun och Kvalificerad vård i hemmet Kristianstad och Hässleholm.
Medarbetare från förvaltningarna ges en möjlighet att under en begränsad
tid tjänstgöra i olika verksamheter. Syftet är att skapa förståelse för
varandras arbetsuppgifter och tydliggöra möjligheterna till samverkan med
fokus på patienten och vårdprocessen. Målgruppen är sjuksköterskor,
undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Antal deltagare
under 2008-2009 är max 12 st. Varje förvaltning bär kostnader för sina
medarbetare och bidrar med resurser för samordning/administration,
utbildningsinslag och utvärdering.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-09-30

Sid

20 (23)

Dnr 2008/445 042

§ 95
§ 102 au 2008-09-30
Verksamhetschef inom hälso- och sjukvård
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att utse omsorgschef Laila Jeppsson till
verksamhetschef för den hälso- och sjukvårdsverksamhet, som bedrivs
inom nämndens verksamhet
Skäl till beslut
Det faller sig naturligt att omsorgschefen, vilken har ansvaret för
förvaltningens ledning och organisation, också får ansvaret som
verksamhetschef enligt HSL och med vad det innebär.
Beskrivning av ärendet
Bestämmelserna ställer krav på att ledningen av hälso- och
sjukvårdsverksamheten organiseras så att den tillgodoser hög
patientsäkerhet, god kvalité av vården och främjar kostnadseffektivitet.
Bestämmelserna innebär också ett krav på ledningsansvaret skall vara
tydligt såväl ur ett patient- som ett tillsynsperspektiv. Det skall därför inom
all hälso- och sjukvård finnas en verksamhetschef som svarar för
verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret.
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren (i detta fallet
Omsorgsnämnden) och det är vårdgivaren som ansvarar för att det utses
en verksamhetschef för all den hälso- och sjukvårdsverksamhet som
bedrivs av denne. Verksamhetschefens ansvar för verksamheten enligt HSL
fråntar inte andra befattningshavare deras yrkesansvar.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunens revisorer

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-09-30

Sid

21 (23)

§ 96
Försäljning av Kaptensgården och Ekegården
Beslut
Ordförande John Bruun (fp) ska undersöka varför ingen information givits
och återkomma till nämnden på nästa möte
Beskrivning av ärende
Rolf Delcomyn (s) frågar varför inte oppositionen blivit informerade om att
det var aktuellt med försäljning av Kaptensgården och Ekegården till ett
privat företag.
John Bruun svarar att majoriteten inte heller blivit informerade och att
beslut om försäljning inte är fattat utan beslut ska tas på kommande
sammanträde med kommunstyrelsen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-09-30

Sid

22 (23)

§ 97
Information om brev till ledamot i ON
Beslut
Informationen läggs till handlingarna, befintlig handlingsplan ska tas fram
till nämndens ledamöter till sammanträdet i oktober.
Beskrivning av ärende
Göran Blomberg (m) informerar om att han fått otrevliga brev som bland
annat undrar om han inte skäms över att sitta i omsorgsnämnden.
Flera ledamöter i nämnden har fått liknande brev via post eller överlämnat
personligen i sitt hem.
Nämndens ledamöter föreslås uppmana vederbörande att vända sig med
sina klagomål till Länsstyrelsen som då får göra en tillsyn över nämndens
verksamhet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Datum
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Sid
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§ 98
Dialogkonferens Hälsosamt åldrande
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att de som är intresserade av
dialogkonferensen på temat hälsosamt åldrande, anmäler sig till
omsorgsförvaltningen.
Beskrivning av ärende
Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne Län
inbjuder till dialogkonferenser på temat Hälsosamt åldrande Helsingborg
2008-11-25.
Ledamot Jenny Önnevik (s) lämnar lokalen med anledning av jäv.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

