SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-10-21

Plats och tid

1 (15)

Högalid, Storstugan, kl 13.30 – 16.35

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)
Sorin Raduta (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Christine Friberg (s)
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

Winnie Aronsson (fp)
Jan Bexéus (m)
Lina Bengtsson (m)
Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Margareta Lindquist (kd)
Per Gunnar Andersson (fv)
Roland Eriksson (s)
Anki Jönsson (s)
Laila Jeppsson, omsorgschef
Elisabet Mineur, verksamhetschef
Maj-Lis Hagström, tf avdelningschef
Britt-Marie Mattsson, handläggare
Agnes Meschan, handläggare
Eva-Karin Bergfors, handläggare
Maria Gounta-Larsson, enhetschef, Nybo
Kerstin Löndahl, enhetschef, Solgården
Louise Dahlman, tf biträdande distriktschef, Vinslöv
Jan Nilsson, utredningssekreterare

§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

102 - 105
99-100, 107
99-100
99-100
99-100
99-100
99-100
99-100

Utses att justera

Kerstin Andersson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justering

Paragrafer 99 – 110

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-10-21

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2008-10-21

Anslagsdatum
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2008-10-29

Justering

2 (15)

Anslagets nedtagande 2008-11-20

Omsorgsförvaltningen

________________________________________
Jan Nilsson

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-10-21

Sid

3 (15)

§ 99
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärende
•

Revisionsrapport 2008-08-31, komplettering av tidigare beslut

• Information om beställarrådet gällande färdtjänst
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-10-21

Sid

4 (15)

§ 100
Information
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärendet
Handläggare och enhetschefer informerar om hur handläggning och
verkställighet skett för tre slumpvis utvalda brukare som nu bor på särskilt
boende.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-10-21

Sid

5 (15)

Dnr 2008/473 042

§ 101
§ 103 au 2008-10-14
Budgetuppföljning 2008-09-31
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta budgetuppföljning per den
30 september 2008 som visar ett prognostiserat underskott om
18 290 tkr och överlämna den till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Årets verksamhet beräknas överskrida budget med 18 290 tkr. I
förhållande till delårsrapporten per 2008-08-31 har det prognostiserade
underskottet minskat med 199 tkr.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-10-21

Sid

6 (15)

Dnr 2008/453 012

§ 102
§ 104 au 2008-10-14
Samordning av måltidsorganisationerna i Bjärnum
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att gemensamt med barn- och
utbildningsnämnden hemställa hos KS au att de beslutar att en gemensam
måltidsorganisation skall bildas från och med 2009-08-01 i Bjärnum som
en administrativ enhet inom omsorgsnämnden.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) och omsorgsförvaltningen (OF)
föreslår gemensamt att båda förvaltningarnas kök inom skola, förskola och
äldreomsorg i Bjärnum ska bli en administrativ enhet inom
omsorgsnämndens verksamhet. BUF blir därmed beställare och OF utförare
av måltidsproduktionen för Bjärnums skola samt Hattstugans och
Ekebackens förskolor. Ytterliggare samordningsbehov inom Bjärnums
närområde ska beaktas i den fortsatta planeringen.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-10-21

Sid

7 (15)

§ 103
Försäljning av Kaptensgården och Ekegården
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
Skäl till beslut
John Bruun (fp) informerar om försäljningen av Kaptensgården och
Ekegården även om en del fortfarande är oklart. Bruun har för avsikt att
återkomma i ärendet om han får mer information.
Beskrivning av ärendet
Rolf Delcomyn (s) frågade på omsorgsnämndens sammanträde
2008-09-30 varför inte oppositionen blivit informerade om att det var
aktuellt med försäljning av Kaptensgården och Ekegården till ett privat
företag.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-10-21

Sid

8 (15)

Dnr 2007/279 012

§ 104
§ 96 au 2008-09-16
Alternativa driftformer, fritt val
Beslut
Omsorgsnämnden, med ändring av beslut § 29/08, beslutar att införa
kundval avseende serviceinsatser inom ordinärt boende så snart det är
praktiskt genomförbart, dock senast 2009-04-01, uppdra åt
omsorgsförvaltningen dels att upprätta rutiner och tillämpningsanvisningar
för beslut i omsorgsnämnden snarast och dels att utreda förutsättningarna
för anpassning av fritt val enligt majoritetens beslut till förslaget från
oppositionen för beslut i nämnden i augusti 2009.
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), Ulrika Johannesson (s), Roland Eriksson (s), Christine
Friberg (s) och Anita Peterson (v) reserverar sig mot beslutet och lämnar
protokollsanteckning.
Voteringsprotokoll och protokollsanteckning finns som bilaga till
protokollet.
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.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-10-21

9 (15)

Beskrivning av ärendet
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.

Omsorgsnämnden
Voteringslista
Datum:

2008-10-21 § 104

Namn
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

Röstning
Ja

John
Cecilia
Rolf
Göran
Margaretha
Kerstin
Majliss
Anna
Niklas
Christine
Sorin
Ulrika

Bruun
Tornerefelt
Delcomyn
Blomberg
Warnholtz
Andersson
Persson
Gustavsson
Grundström
Friberg
Raduta
Johannesson

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

Anita

Peterson

v

Summa

Justering

Parti

Nej

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

5

Utdraget bestyrkes

Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-10-21

Sid

10 (15)

§ 105
Handlingsplan för psykiskt funktionshindrade, delredovisning
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Verksamhetschef, Elisabet Mineur redovisar handlingsplan för psykiskt
funktionshindrade, delredovisning.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-10-21

Sid

11 (15)

§ 106
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2008-08-01 – 2008-08-31
i. Hemtjänst, bifall och avslag
114+4 beslut
ii. Bostad m särskild service, bifall och avslag
2+0 beslut
iii. Särskilt boende, bifall och avslag
14+2 beslut
iv. Ledsagning, bifall och avslag
1+0 beslut
v. Boendestöd, bifall och avslag
7+0 beslut
vi. Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag
3+0 beslut
vii. Dagverksamhet för fys fh, bifall och avslag
2+0 beslut
viii. Korttid, bifall och avslag
19+0 beslut
ix. Avlösning, bifall och avslag
3+0 beslut
x. Kontaktperson, bifall och avslag
4+0 beslut
xi. Trygghetslarm, bifall och avslag
45+0 beslut
xii. Matdistribution, bifall och avslag
94+0 beslut
b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 08-09-01—09-30 163+6 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2008-09-01—09-30
74+0 beslut
d. Riksfärdtjänst 2008-09-01—09-30
dnr 81/08-91/08
e. Anställningar område 3, 2008-10-13
f. Revidering av beslutsattesträtt löner område 3 2008-09-23
g. Revidering av beslutsattesträtt, administrativa avdelningen, 2008-10-13
h. Revidering av beslutsattesträtt fakturor område 1, 2008-09-30
i. Avskrivning av utestående fodringar, 2008-09-26, 2008-10-07, 2008-10-10

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-10-21

Sid

12 (15)

§ 107
Föreligger för kännedom följande handlingar
1. Kommunstyrelsen 2008-09-10, protokollsutdrag § 170, Projekt
Hässleholm för mångfald-val av styrgrupp och referensgrupp.
2. Omsorgsnämndens arbetsutskott 2008-09-30,
3. Kommunala handikapprådet, protokoll 2008-09-25
4. Kösituationen till särskilt boende

Beslut
Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta till nästa
sammanträde ta fram förslag inklusive ekonomisk konsekvensbeskrivning
till hur kön till särskilt boende ska kunna bli kortare för i första hand de
som har väntat på beviljad plats i tre månader eller längre samt lägger i
övrigt ärendena till handlingarna.
_____

Protokollsutdrag till
Maj-Lis Hagström

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-10-21

Sid

13 (15)

Dnr 2008/132 040

§ 108
Yttrande över revisionsrapporten 2008-03-31, ON § 23/08
Beslut
Omsorgsnämnden föreslås fastställa att beslutet om yttrande över
”Granskning av omsorgsnämndens ekonomi och åtgärder med anledning
av negativa ekonomiska prognoser” skall delges kommunfullmäktige.
Beslutet är omedelbart justerat.
Skäl till beslutsförslag
Omsorgsnämnden beslöt 2008-04-15 § 23 att anta förslag till yttrande
över ”Granskning av omsorgsnämndens ekonomi och åtgärder med
anledning av negativa ekonomiska prognoser” och överlämna yttrandet till
kommunens revisorer. Oppositionen deltog ej i beslutet.
Beslutet omfattade inte att beslutet även skulle skickas till
kommunfullmäktige.
Beskrivning av ärende
Kommunens revisorer har med biträde av Komrev genomfört en
granskning av omsorgsnämndens ekonomi och åtgärder med anledning av
negativa ekonomiska prognoser 2007. Revisorerna önskar att
omsorgsnämnden före 2008-04-07 svarar på vilka åtgärder den tänker
vidta med anledning av granskningen och de punkter som tas upp i
Komrevs rapport.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret
Justerat på sammanträdet

Justering

Utdraget bestyrkes
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Datum

OMSORGSNÄMNDEN
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Sid
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§ 109
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Omsorgschef Laila Jeppsson informerar om Arbetsmiljöverkets inspektion
av hemtjänstverksamheten i Hässleholm under hösten 2008.
Komrev inom ÖhrlingsPricewatwerhouseCoopers har av kommunens
revisorer fått i uppdrag att bedöma om bemanningen inom äldreomsorgen
är rätt dimensionerad i relation till aktuell omsorgstyngd samt ge förslag
på åtgärder utifrån de resultat som granskningen ger. Granskningen ska
göras genom en vårdtyngdsmätning på fyra områden som inkluderar både
hemtjänst/hemvård och särskilda boenden. Projektet ska vara slutfört i
januari 2009.
En broschyr om ”Uppsökande verksamhet” delas ut och diskuteras. Hur
påverkar kommunfullmäktiges beslut om uppsökande verksamhet från 75
år och årligen?
Patientnämnden Skåne har lämnat en halvårsredovisning för första
halvåret 2008. Redovisningen är inte per kommun men generella
synpunkter för kommunerna är att närstående upplever att vårdpersonal
saknar kompetens att bedöma vårdtagarens hälsotillstånd, närstående har
behov av bättre information om ändrat hälsotillstånd hos den anhörige och
behov av lagstiftning, rättigheter med mera.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-10-21

Sid

15 (15)

§ 110
Information från beställarrådet för färdtjänst
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl för beslut
Rolf Delcomyn (s) informerar om senaste beställarrådet för färdtjänsten i
östra Skåne. Förslaget till nytt färdtjänstreglemente ska anpassas till
reglementet för Skåne nordväst vilket bland annat smärre prisjusteringar.
Att få bärhjälp vid färdtjänstresor är olika i kommunerna beroende på vilka
regler som gäller för Räddningstjänsten.
När det blir ett gemensamt reglemente bör även informationen vara
likadan, broschyren från Ystad är bra och föreslås ligga till grund för ny
broschyr.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

