SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2007-05-22
Plats och tid

1 (17)

Högalid, Storstugan, kl 13.00 – 15.40

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)
Sorin Raduta (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Karin Paulsson (m)
Christine Friberg (s)
Övriga närvarande
Ersättare
Jan Bexéus (m)
Lars-Göran Svensson (s)
Lina Bengtsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Margareta Lindquist (kd)
Per-Gunnar Andersson (fv)
Roland Eriksson (s)
Övriga deltagande

Leif Nilsson, omsorgschef
Monica Rydlund, controller
Eva Hermansson, verksamhetschef
MariAnne Norén, verksamhetschef
Leif Ydrefelt, avdelningschef
Kim Olsen, verksamhetschef
Elisabet Mineur, verksamhetschef
Eva Kvist, Kommunal, pf
Jan Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Kerstin Andersson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justering

Paragrafer 54 – 68

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2007-05-22

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2007-05-22

Anslagsdatum

2007-06-08

Anslagets nedtagande

2 (17)

2007-07-04

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-05-22

Sid

3 (17)

§ 54
Ändrad dagordning
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärenden:
• Förhandlingsunderlag Organisation Ny
• Stängning av vån 3 Kaptensgården
• Val av ordförande och vice ordförande till Beställarråd
• Information från möte med FUB
• Skrivelse från pensionärsorganisationerna i KPR
Omsorgsnämnden beslutar
att bifalla ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-05-22

Sid

4 (17)

§ 55
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2007-04-01 – 04-30
1. Hemtjänst, bifall och avslag
91+1 beslut
2. Särskilt boende, bifall och avslag
16+1 beslut
3. Boendestöd, bifall och avslag
2+0 beslut
4. Bostad med särskild service, bifall och avslag 1+0 beslut
5. Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag2+0
beslut
6. Ledsagning, bifall och avslag
1+0 beslut
7. Korttid, bifall och avslag
26+1 beslut
8. Avlösning, bifall och avslag
5+0 beslut
9. Kontaktperson, bifall och avslag
2+0
beslut
10. Trygghetslarm, bifall och avslag
83+0 beslut
11. Matdistribution, bifall och avslag
57+0 beslut
b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 2007-04-01--04-30 36+3 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2007-04-01--04-30
72+2 beslut
d. Riksfärdtjänst 2007-04-01—04-30
dnr 2936/07
e. Anställningsbeslut Område 1, 2007-04-12—16
f. Anställningsbeslut Område 3, 2007-05-03
g. Revidering av beslutsattesträtt, 2007-05-08 (två st)
h. Beslut om avskrivning av fordringar, 2007-04-11, 2007-04-23,
2007-04-24, 2007-05-04 och 2007-05-08
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-05-22

Sid

5 (17)

§ 56
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Kommunförbundet Skåne, Verksamhetsplan för
Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor år 2007.
b. Patientnämnden, Årsredovisning 2006 (Årsredovisningen finns
tillgänglig på nämndens sammanträde)
c. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2007-05-08. (Ojusterat)
d. Sammanställning över kösituationen till särskilt boende, 2007-05-14
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-05-22

Sid

6 (17)

§ 57
§ 21 ON au
Internkontroll 2007
Controller Monica Rydlund redovisar förslag till Internkontrollplan 2007,
daterad 2007-03-26. Bilaga.
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen och ska
enligt kommunallagen 6 kap 7 § inom sitt område tillse att verksamheten
bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter.
Kommunfullmäktige har antaget regler för internkontroll i Hässleholms
kommun 2007-03-26 § 18.
Med intern kontroll menas de insatser som görs för att säkerställa att
planering, genomförande, rapportering, uppföljning och utvärdering
fungerar tillfredsställande.
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta
att

antaga internkontrollplan för 2007 enligt bilaga

att

granskningsrapport skall föreläggas nämnden på sammanträdet
2007-12-18 samt

att

överlämna interkontrollplan 2007 till kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden beslutar
att

antaga internkontrollplan för 2007 enligt bilaga

att

granskningsrapport skall föreläggas nämnden på sammanträdet
2007-12-18 samt

att
överlämna interkontrollplan 2007 till kommunstyrelsen
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-05-22

Sid

7 (17)

Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

§ 58
§ 22 ON au
Budgetuppföljning 2007-03-31 och 2007-04-30
Controller Monica Rydlund redovisar budgetuppföljning per 2007-03-31,
skrivelse 2007-04-26. Bilaga
Budgetuppföljningen visar på ett plus minus 0 resultat på en budget som
omfattar 598 252 tkr netto. Omsorgsnämndens budget var inte inlagd i
ekonomisystemet förrän 2007-04-19 beroende på en process om
inläggning av resursfördelningsmedel.
Omsorgsnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att besluta om
höjning av taxor och avgifter.

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen per 2007-03-31
Efter budgetuppföljningen 2007-03-31 har uppföljning gjorts per
2007-04-30. Prognosen per 2007-04-30 visar på ett underskott om
775 tkr. Det prognostiserade underskottet hänförs i huvudsak till
verksamhet psykiatri, totalt minus 1 700 tkr medan servicelägenheter,
färdtjänst, riksfärdtjänst och LSS/LASS visar ett prognostiserat överskott
på totalt 925 tkr.
Omsorgsnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningarna per 2007-03-31 och 2007-04-30
samt

att

överlämna budgetuppföljningen per 2007-04-30 till
kommunstyrelsen

Rolf Delcomyn (s), Christina Friberg (s), Sorin Raduta (s), Ulrika
Johannesson (s) och Anita Peterson (v) deltar ej i beslutet
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-05-22

Sid

8 (17)

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

§ 59
Tertialrapport januari-april 2007
Verksamhetschefer och avdelningschef redovisar verksamheten inom
respektive område under januari till april 2007. Bilaga.
Tertialrapporterna visar att resursfördelning efter utförd prestation upplevs
som säkrare och stimulerande inom både särskilt och ordinärt boende.
Antalet personer med demensutveckling ökar, även inom somatiskt
boende, något som ställer krav på mer utbildning. Sammanslagningen av
nattpatrullerna har skapat en väl fungerande enhet.
Behovet av stöd till personer med psykiska funktionshinder ökar, något
som medför behov av fler köpta platser än budgeterat. Även bemanningen
på egna enheter inom socialpsykiatrin behöver höjas.
Det är svårt att beräkna kostnaderna för hjälpmedel men med hjälp av
tidigare erfarenheter bedöms budgeten hållas.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna tertialuppföljningen per 2007-04-30 och lägga den till
handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-05-22

Sid
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§ 60
§ 23 ON au
Ansökan om stimulansmedel till anhörigstöd.
Controller Monica Rydlund redovisar förslag till ansökan om
stimulansmedel till anhörigstöd, daterat 2007-05-07. Bilaga.
För tidigare beviljat stimulansbidrag har en resursperson anställts, bidrag
bör sökas för ytterliggare ett år även om utvärdering inte kunnat göras på
grund av att tjänsten nyligen tillsatts. För att tillgodose det
kompetensbehov som finns hos många anhörigvårdare föreslås att
förvaltningen utbildar personal till sk anhörigombud med uppgift att vara
kunskapskälla och informationsspridare till anhörigvårdare inom
förvaltningen, kostnad totalt 300 tkr inkl personalkostnader.
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att

godkänna ansökan till Länsstyrelsen om stimulansmedel för
resursperson för ytterliggare ett år med 410 tkr samt

att

hos Länsstyrelsen ansöka om stimulansmedel för genomförande av
utbildning till anhörigombud med 300 tkr.

Omsorgsnämnden beslutar
att

godkänna ansökan till Länsstyrelsen om stimulansmedel för
resursperson för ytterliggare ett år med 410 tkr samt

att

hos Länsstyrelsen ansöka om stimulansmedel för genomförande av
utbildning till anhörigombud med 300 tkr.
_____

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-05-22

Sid
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Protokollsutdrag och handlingar till
Länsstyrelsen

§ 61
§ 24 ON au
Rapport till Länsstyrelsen 1:a kvartalet 2007
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar den rapport som skickats till
Länsstyrelsen avseende icke verkställda beslut under första kvartalet 2007.
Totalt finns 19 personer som inte fått sin beslutade insats verkställd inom
tre månader. Flertalet gäller särskilt boende men även för kontaktperson
och bostad med särskild service har det dröjt mer än 90 dagar.
Anledningen vid de flesta tillfällena har varit resursbrist.
Arbetsutskottet beslutar
att

informationen ska delges omsorgsnämnden för beslut om
vidarebefordran till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Omsorgsnämnden beslutar
att

godkänna rapporten och skicka den till kommunstyrelsen och
kommunens revisorer.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-05-22

Sid

11 (17)

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

§ 62
Avvikelserapport för 2006
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kajsa Thorsell redovisar avvikelser inom
omsorgsförvaltningens verksamhetsområde under 2006, skrivelse daterad
2007-04-02. Bilaga.
Avvikelserna har delats in i tre områden, allmänna avvikelser, fallskador
och brister i informationsöverföringen. I allmänna avvikelser ingår
läkemedelsavvikelser där 963 avvikelser har registrerats, en ökning med
ca 15 % sedan 2005.
Sammanlagt 2 656 fallrapporter har registrerats, en ökning med ca 10 %
sedan 2005 medan avvikelser har minskat till 47 mer än en halvering.
Fyra Lex Sara anmälningar har gjorts med anledning av bemötande och
incidenter i samband med vård av enskild person medan det inte gjorts
några Lex Maria anmälningar under 2006.
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-05-22

Sid
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§ 63
§ 25 ON au
Information
Fönsterputsning
Flera Kammarrättsdomar och en regeringsrättsdom har gett den
överklagande rätt till fönsterputsning två gånger/år som del av
hemtjänsten som skälig levnadsnivå. Insatsen ges av arbetsmiljöskäl för
närvarande inte av omsorgsförvaltningen varför fönsterputsning får
inköpas av extern utförare. Kostnad 3-400 kr/timme och rör upp till 1 000
personer som beviljats hemtjänst.
Inhyrning av sjuksköterskor sommaren 2007
Arbetet med att hyra in sjuksköterskor till sommaren pågår, det gäller ca
150 arbetspass på kvällar och nätter. Cirka 65 arbetspass är ännu inte
klara.
Egon Romedahl
Egon Romedahl kommer till Hässleholm den 5 och 12 november, 2007 för
föreläsning om bemötande med kunden i centrum. Föreläsningarna
kommer att vara för både politiker och personal.
Arbetsutskottet tackar för informationen
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-05-22

Sid
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§
64
Förhandlingsunderlag Organisation Ny
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar förhandlingsunderlaget för Organisation
Ny, en ändrad organisation på främst administrativ nivå. Förhandling ska
ske med de fackliga organisationerna den 28 maj 2007.
Organisationsstrukturen klargörs inom äldreomsorgen, handikappomsorgen
och hälso- och sjukvårds verksamheten.
Uppdrag ska ges till befattningarna inkl den nya befattning teamledare.
Handläggarkontoret byter namn till biståndsavdelningen.
Kundens inflytande ska öka genom att biståndsbedömningen ska göras på
annat sätt.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-05-22

Sid

14 (17)

§ 65
Stängning av Kaptensgården våning 3
Verksamhetschef Eva Hermansson informerar om stängningen av en
avdelning på Kaptensgården under sommaren 2007 i enlighet med beslut i
omsorgsnämnden § 36/07
Nedtrappning börjar vecka 21 vilket ger ett bra planeringsläge för
stängning under tiden 2007-06-18 -- 08-19.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-05-22

Sid
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§ 66
Förslag till ordförande och vice ordförande till Beställarrådet i östra Skåne
2:e vice ordföranden Rolf Delcomyn (s) informerar om aktuella kandidater
till posterna som ordförande och vice ordförande i Beställarrådet som är
den gemensamma politiska organisationen för kommunerna i östra Skåne
avseende färdtjänst.
Till ordförandeposten har nominerats Lars Lundberg (m), Sjöbo och Krister
Weidenmark (c), Osby och som vice ordförande Annika Odelstav (s), Östra
Göinge.
Omsorgsnämnden beslutar
att till Beställarrådet i östra Skåne föreslå Krister Weinemark som
ordförande och Annika Odelstav som vice ordförande
_____

Protokollsutdrag till
Beställarrådet i östra Skåne (Bo Rosengren, Omsorgsförvaltningen,
Kristianstads kommun)

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-05-22

Sid
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§ 67
Information från möte med FUB
Göran Blomberg (m) informerar om möte mellan kontaktpolitikerna och
FUB på Klockareverkstaden 2007-04-23.
Kontaktpolitikerna Göran Blomberg och Margareta Lindquist (kd) tycker att
det var ett bra möte. Diskussionerna som fördes gav en större förståelse
för de problem de för fram. En av de framförda synpunkterna är att FUB ej
får kallelser inför nämndens sammanträde vilket medför att de ej kan
påverka och informera politikerna inför beslut om t ex taxor och avgifter.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-05-22

Sid
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§ 68
Skrivelse från pensionärsorganisationerna i KPR
Pensionärsorganisationerna i Kommunala Pensionärsrådet har skickat en
gemensam skrivelse till omsorgsnämnden angående förslaget till budget
2007. Bilaga.
De organisationer som undertecknat skrivelsen är kritiska till
sommarstängning av en avdelning på Kaptensgården, höjda kostnader för
mat m.m.
Omsorgsnämnden beslutar
att översända skrivelsen till kommunstyrelsen för eventuellt beslut.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

