SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2007-08-16
Plats och tid

1 (14)

Högalid, Storstugan, kl 13.40 – 15.05

Beslutande
Ledamöter

John Bruun (fp) ordf
Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf
Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf
Kerstin Andersson (c)
Margaretha Warnholtz (m)
Majliss Persson (c)
Anna Gustavsson (kd)
Niklas Grundström (fv)
Jenny Önnevik (s)
Sorin Raduta (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Lina Bengtsson (m)
Övriga närvarande
Ersättare

Jan Bexéus (m)
Karin Paulsson (m)
Lars-Göran Svensson (s)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Margareta Lindquist (kd)
Per-Gunnar Andersson (fv)
Christine Friberg (s)
Annette Mårtensson (mp)

Övriga deltagande

Leif Nilsson, omsorgschef
Monica Rydlund, controller
Eva Hermansson, verksamhetschef
Kim Olsen, verksamhetschef
Leif Ydrefelt, avdelningschef
Olga Björk, Vårdförbundet, pf
Liselotte Ericsson, Kommunal, pf
Iréne Persson, assistent
Jan Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Anna Gustafsson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Anna Gustafsson

Justering

Paragrafer 80 – 90

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-08-16

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2007-08-16

Anslagsdatum

2007-09-03

Anslagets nedtagande

Sid
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2007-09-24

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes
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Datum

OMSORGSNÄMNDEN
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Sid
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§ 80
Ändrad dagordning
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärenden:
• Handlingsplan för fysiskt funktionshindrade i Hässleholm
• Studieresa inom verksamheten för nämndens ledamöter
• Avgiftsfria resor för kommuninnevånare över 70 år
• Tandhygienistprojektets upphörande
Omsorgsnämnden beslutar
att bifalla ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-08-16

Sid

4 (14)

§ 81
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2007-06-01 – 07-31
1. Hemtjänst, bifall och avslag
210+4 beslut
2. Särskilt boende, bifall och avslag
35+5 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 avslag6+0
beslut
6. Ledsagning, bifall och avslag
1+0 beslut
7. Korttid, bifall och avslag
51+2 beslut
8. Avlösning, bifall och avslag
17+0 beslut
9. Kontaktperson, bifall och avslag
5+1
beslut
10. Trygghetslarm, bifall och avslag
185+1 beslut
11. Matdistribution, bifall och avslag
120+0 beslut
b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 2007-06-01--07-31 40+3 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2007-06-01--07-31
155+3 beslut
d. Riksfärdtjänst 2007-06-01—07-31
dnr 5277/07
e. Anställningsbeslut Område 1, 2007-07-26
f. Anställningsbeslut Område 2+4, 2007-07-10
g. Anställningsbeslut Handläggarkontoret, 2007-08-01
h. Förändring av beslutsattesträtt, 2007-07-03 och 2007-07-05
i. Beslut om avskrivning av fordringar, 2007-06-20, 2007-06-28,
2007-06-29 och 2007-07-06
j. Beslut om avskrivning av fordringar på grund av dubbla
boendekostnader, 2007-06-20.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN
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Sid
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§ 82
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-06-13, protokollsutdrag § 174,
Solgården om- och tillbyggnad
b. Socialstyrelsen, Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om
äldre personer, 2007-06-11
c. Skånetrafiken, Uppsägning av samarbetsavtal ang avgiftsfria resor för
kommuninnevånare över 70 år, 2007-06-21
d. Med kunden i centrum, projektutvärdering, juni 2007
e. Sammanställning över kösituationen till särskilt boende, 2007-08-01
f. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2007-06-19
Omsorgsnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att skriva ett yttrande till kommunledningskontoret
avseende punkt c, ”Skånetrafiken, uppsägning av samarbetsavtal…” och
påtala betydelsen av att ett nytt samarbetsavtal snarast skrivs
att i övrigt lägga ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 83
§ 34 au
Delårsrapport 2007-06-30
Controller Monica Rydlund redovisar delårsrapport per 2007-06-30,
skrivelse 2007-08-09. Bilaga
Delårsbokslutet visar på ett beräknat underskott på totalt 8 740 tkr, en
nettokostnadsavvikelse med 1,5 %.
Det prognostiserade budgetunderskottet kan i huvudsak hänföras till
köpta platser inom psykiatrin och LSS samt ökade personalkostnader inom
hemtjänsten. Det finns en osäkerhet avseende intäkterna på grund av ej
klara hyresförhandlingar.
Förvaltningen har analyserat verksamheten med anledning av det
prognostiserade underskottet. Möjliga åtgärder ger ringa effekt och
förvaltningen anser att det inte finns någon realistisk möjlighet att återställa
underskottet.

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att godkänna delårsrapporten per 2007-06-30 och överlämna den till
kommunstyrelsen
att återremittera förslaget om besparingsåtgärder till arbetsutskottet
att föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige anvisar ett
tilläggsanslag om 7 mkr för verksamhetsåret 2007.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna delårsrapporten per 2007-06-30 och överlämna den till
kommunstyrelsen
att återremittera förslaget om besparingsåtgärder till arbetsutskottet
att föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige anvisar ett
tilläggsanslag om 8,7 mkr för verksamhetsåret 2007.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 84
§ 35 au
Anhållan om medel för driftsinvestering
Controller Monica Rydlund informerar om att nämndens beslut att anhålla
om medel för driftsinvesteringar, § 73/07 enligt uppgift från
ekonomikontoret inte kommer att hanteras förrän i samband med
delårsbokslutet i september. Anledningen är att det inte finns några pengar
förrän efter sommaren då ytterliggare skattemedel betalas ut till
kommunerna.
Arbetsutskottet tackar för informationen
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 85
§ 36 au
Ansökan om utökning av antal platser på Finjagården
Utredare Jan Nilsson redovisar förslag daterat 2007-05-07 till yttrande om
utökat antal platser på Finjagården. Bilaga.
Finjagården har idag en verksamhet som omfattar 30 platser för psykiskt
funktionshindrade i ålder 18-50 år. Verksamheten bedrivs med inriktning
rehabilitering med en vistelsetid på högst 12 månader. Omsorgsnämnden i
Hässleholm köper för närvarande inte någon plats på Finjagården.
Ansökan avser en utökning med fem vårdplatser i en separat enhet belägen
ca 200 m från huvudbyggnaden, enhet Villan. Målet med den utökade
verksamheten är att den enskilde ska få ett verktyg för att hantera sin
vardag och sin problematik så att han/hon kan leva ett så självständigt liv
som möjligt.

Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att

tillstyrka Finjagårdens ansökan om utökning med fem platser i den
gamla Prästgården i Finja.

Omsorgsnämnden beslutar
att

tillstyrka Finjagårdens ansökan om utökning med fem platser i den
gamla Prästgården i Finja.
_____

Protokollsutdrag och yttrande till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 86
§ 37 au
Rapport till Länsstyrelsen 2:a kvartalet 2007
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar den rapport som skickats till
Länsstyrelsen avseende icke verkställda beslut under andra kvartalet 2007.
Totalt finns 28 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 föreslår omsorgsnämnden besluta
att

godkänna redovisningen

att

tillställa kommunstyrelsen och revisorerna redovisningen för
kännedom.

Omsorgsnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen

att

tillställa kommunstyrelsen och revisorerna redovisningen för
kännedom.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Länsstyrelsen Skåne
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 87
§ 38 au
Förhandlingsunderlag Organisation Ny
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar kompletteringar med verksamhets- och
ekonomisk analys daterat 2007-08-09 till förhandlingsunderlag till
Organisation Ny.
Inom förvaltningen pågår arbete med syfte och tydliggöra processer och
arbetssätt inom förvaltningen. Processerna har haft som uppdrag att
föreslå en organisations- och ledningsstruktur som i ett geografiskt
perspektiv ska stödja arbetssättet teamarbete, förstärka tydligheten i
ansvar och uppdrag, möjliggöra helhetssyn på kunden samt skapa enkla
kontaktytor i förvaltningen för kunderna.
Kerstin Andersson (c) yrkar att ärendet återremitteras och att konsult JanInge Hansson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers får i uppdrag att
göra en värdering av den föreslagna organisationen.
Rolf Delcomyn (s) yrkar att ärendet återremitteras, att förvaltningen får i
uppdrag att ta fram ett förslag där nuvarande organisation utvecklas och
förfinas och att kostnadskalkylen skall revideras så att alla merkostnader
kommer med.
Ordförande John Bruun (fp) ställer proposition på förslagen och finner att
arbetsutskottet fattar beslut enligt Kerstin Anderssons yrkande.
Rolf Delcomyn begär votering. Arbetsutskottet godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Anderssons yrkande
Nej-röst för bifall till Delcomyns yrkande.
Med 3 ja-röster (John Bruun, Cecilia Tornerefelt (m) och Kerstin
Andersson) för Anderssons yrkande mot 2 nej-röster (Rolf Delcomyn och
Jenny Önnevik (s)) för Delcomyns yrkande beslutar arbetsutskottet i
enlighet med Anderssons yrkande.
Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att

återremittera ärendet och

att

uppdra åt förvaltningen att ge konsult Jan-Inge Hansson, Öhrlings
Pricewaterhouse Coopers i uppdrag att granska organisationsförslaget.

Rolf Delcomyn och Jenny Önnevik reserverar sig mot beslutet.
Justering

Utdraget bestyrkes
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John Bruun (fp) yrkar att ärendet återremitteras, att konsult Jan-Inge
Hansson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers får i uppdrag att
göra en värdering av den föreslagna organisationen samt att
kostnadskalkylen görs om.
Rolf Delcomyn (s) yrkar att ärendet återremitteras, att förvaltningen får i
uppdrag att ta fram ett förslag där nuvarande organisation utvecklas och
förfinas och att kostnadskalkylen skall revideras så att alla merkostnader
kommer med.
Ordförande John Bruun (fp) ställer proposition på förslagen och finner att
nämnden fattar beslut enligt eget yrkande.
Rolf Delcomyn begär votering. Omsorgsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
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 nämnden i enlighet med Bruuns yrkande.
Omsorgsnämnden beslutar
att

återremittera ärendet och

att

uppdra åt förvaltningen att ge konsult Jan-Inge Hansson, Öhrlings
Pricewaterhouse Coopers i uppdrag att granska organisationsförslaget
samt

att

kostnadskalkylen för Organisation Ny ska göras om.

Voteringsprotokoll som bilaga till protokollet.
Rolf Delcomyn, Jenny Önnevik, Sorin Raduta (s), Ulrika Johannesson (s)
och Anita Peterson (v) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 88
§ 39 au
Handlingsplan för psykiskt funktionshindrade i Hässleholm
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar förslag daterat 2007-08-14 till en
process som ska ta fram en handlingsplan för psykiskt funktionshindrade i
Hässleholms kommun. Bilaga.
Behovet av stöd till psykiskt funktionshindrade ökar snabbt. Samtidigt som
vårdplatser inom regionen minskar skrivs många ut från psykiatriklinikerna
trots att de har stora svårigheter att fungera i egna boenden.
Handlingsplanen föreslås tas fram gemensamt av olika intressenter och
politiker.
Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att

uppdra åt förvaltningen att utse en arbetsgrupp som ska göra en
handlingsplan för psykiskt funktionshindrade i Hässleholm, planen ska
redovisas på nämndens sammanträde 2007-12-18, samt

att

utse politiker i omsorgsnämnden som ska delta i arbetet med
handlingsplanen.

Omsorgsnämnden beslutar
att

uppdra åt förvaltningen att utse en arbetsgrupp där kunder ska ingå,
gruppen ska göra en handlingsplan för psykiskt funktionshindrade i
Hässleholm, planen ska redovisas på nämndens sammanträde 200712-18, samt

att

utse omsorgsnämndens arbetsutskott att delta i arbetet med
handlingsplanen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 89
Studieresa för nämndens ledamöter
Sekreterare Jan Nilsson informerar om planeringen inför nämndens besök
på olika verksamheter 2007-09-11.
Avsikten är att besöka daglig verksamhet och psykiatriverksamhet inom
område 3 och Lyckåsa inom område 4, Sjögläntan inklusive planeringen för
nya Sjögläntan inom område 1 och demenscentrat Lyckåsa i område 4.
Transport sker genom buss där restiden ska användas för information,
lunch blir det på Ehrenborg.
Detaljerat program skickas till nämndens medlemmar när allt är klart.
Omsorgsnämnden beslutar
att nämnden ska göra en studieresa varje år för att besöka nya
verksamheter.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 90
Projektet med tandhygienister
Verksamhetschef Kim Olsen informerar om att projektet med
tandhygienister verksamma inom omsorgsförvaltningen tyvärr kommer att
upphöra 2007-12-31. Region Skåne har beslutat att inte förlänga projektet
vilket innebär att istället för en utökning att även omfatta Perstorp
kommun kommer det helt att upphöra och återgå till den gamla ordningen
som fungerade betydligt sämre.
Omsorgsnämnden tackar för informationen men beklagar Region Skånes
beslut.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

