SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2007-09-18

Plats och tid

1 (13)

Högalid, Storstugan, kl 13.00 – 14.45

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)
Margaretha Warnholtz (m)
Majliss Persson (c)
Anna Gustavsson (kd)
Niklas Grundström (fv)
Jenny Önnevik (s)
Sorin Raduta (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Christine Friberg (s)
Övriga närvarande
Ersättare

Jan Bexéus (m)
Lina Bengtsson (m)
Lars-Göran Svensson (s)
Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Margareta Lindquist (kd)
Roland Eriksson (s)
Per-Gunnar Andersson (fv)

Övriga deltagande

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

Utses att justera

Margaretha Warnholtz

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Margaretha Warnholtz

Justering

Paragrafer 91 – 101

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-09-18

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2007-09-18

Anslagsdatum

Sid

2 (13)

2007-10-04 Anslagets nedtagande 2007-10-25

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-09-18

Sid

3 (13)

§ 91
Ändrad dagordning
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärenden:
• Utvärdering av nämndens sammanträdesform
• Introduktionskurs 1-2 oktober
• Patientnämnden 28 september
• Regler för flyttning för kunder på korttidsboende
• Redovisning av kösituationen per 2007-09-18
Utgående ärende:
• Förhandlingsunderlag Organisation Ny

Omsorgsnämnden beslutar
att bifalla ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-09-18

Sid

4 (13)

§ 92
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2007-08-01
1. Hemtjänst, bifall och avslag
85+2
2. Särskilt boende, bifall och avslag
31+2
3. Bostad med särskild service, bifall och avslag 2+0
4. Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag1+0
5. Dagverksamhet, fys fh, bifall och avslag
1+0
6. Korttid, bifall och avslag
31+4
7. Avlösning, bifall och avslag
5+0
8. Kontaktperson, bifall och avslag
1+0
9. Trygghetslarm, bifall och avslag
77+0
10. Matdistribution, bifall och avslag
52+0

– 08-31
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut

b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 2007-07-01--08-31 14+1 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2007-08-01--08-31
59+0 beslut
d. Riksfärdtjänst 2007-08-01—08-31
dnr 77-90/07
e. Anställningsbeslut Område 3, 2007-07-03
f. Anställningsbeslut Område 3 LASS, 2007-08-31
g. Förändring av beslutsattesträtt, 2007-08-08, 2007-08-28 och 2007-09-03
h. Behörighet i Personec (två stycken)
i. Beslut om avskrivning av fordringar, 2007-08-21, 2007-08-28 och
2007-08-31

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-09-18

Sid

5 (13)

§ 93
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Kommunfullmäktige 2007-08-27, protokollsutdrag § 91, IT-samverkan
inom vård och omsorg.
b. Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2007-08-08 § 142, Intern kontroll
– övergripande kontrollmoment 2008.
c. Skrivelse 2007-08-24 från Anna-Maria Lood angående beslut om
borttagna matsubventioner.
d. E-post 2007-08-21 från Janusz Dobosz angående beslut om borttagna
matsubventioner.
e. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2007-08-16, 2007-08-23
och 2007-09-04.

Omsorgsnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att ta fram konsekvenserna av slopade
matsubventioner för den enskilde kunden
att informera nämnden om regelverket för de olika avgifterna inom
omsorgsnämndens verksamhetsområde på nämndens sammanträde
2007-10-23
att i övrigt lägga ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-09-18

Sid

6 (13)

§ 94
Budgetuppföljning 2007-08-31
Tf förvaltningschef Monica Rydlund redovisar budgetuppföljningen per
2007-08-31, skrivelse 2007-09-10. Bilaga.
Budgetuppföljningen visar på ett beräknat underskott på totalt 9 970 tkr, en
ökning med 1 230 tkr jämfört med delårsrapporten.
Ökningen av det prognostiserade budgetunderskottet kan i huvudsak
hänföras till köpta platser inom psykiatrin, ökat antal utskrivningsklara
ökade personalkostnader inom hemtjänsten och mindre hyresintäkter från
privata vårdgivare och på gruppbostäder.

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen per 2007-08-31 samt
att överlämna den till kommunstyrelsen
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-09-18

Sid

7 (13)

§ 95
§ 44 au
Information om uthyrning av lokaler
Verksamhetschef MariAnne Norén informerar om uthyrning av rum på
Klockaregården, Vinslöv, skrivelse daterad 2007-08-28. Bilaga.
På Klockaregården har 17 rum tömts på grund av arbetsmiljön och ej
tillräcklig standard som äldreboende.
Byggnadsarbetare som kommer att arbeta vid byggnationen av ”Nya
Sjögläntan” är intresserade av att hyra upp till åtta av de tomma rummen
till en kostnad som motsvarar kostnaden på vandrarhem, ett rum kommer
att kosta 130 kr/dygn.
Boende i andra delar av Klockaregården, anhöriga, personal och fackliga
organisationer har tillfrågats och informerats liksom tekniska kontoret och
kommunjuristen. Enligt samtliga går det bra att hyra ut åtta rum på
Klockaregården.
Uthyrningen beräknas påbörjas under senhösten 2007 och pågå tills
byggnationen är klar, preliminärt sensommaren 2008.

Arbetsutskottet tackar för informationen och lägger ärendet till
handlingarna
Omsorgsnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till
handlingarna

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-09-18

Sid

8 (13)

§ 96
§ 45
Åtgärder vid Skansenhemmet för ökad kvalitet
Verksamhetschef MariAnne Norén redovisar förslag daterat 2007-07-10 att
platsantalet på Skansenhemmet minskar med en plats för att ge en bättre
matsituation för personer med demens. Bilaga.
Skansenhemmet har 21 platser i tre olika flyglar. Bland de boende finns
personer med somatiskt omvårdnadsbehov och behov av
demensomvårdnad. Samtliga får sina måltider i matsalen vilket ofta skapar
oro i matsituationen. Genom att minska den flygel som har tio platser till
nio skapas en demensavdelning med egen matsal något som gynnar
samtliga boende på Skansenhemmet. Personalen får en bättre arbetsmiljö
och möjligheter att utveckla och förbättra omvårdnadsarbetet.

Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att

konvertering sker av nio somatiska platser till demensplatser samt

att

Skansenhemmets platsantal minskas från 21 till 20.

Omsorgsnämnden beslutar
att

konvertering sker av nio somatiska platser till demensplatser samt

att
Skansenhemmets platsantal minskas från 21 till 20.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-09-18

Sid

9 (13)

§ 97
Utvärdering av nämndens sammanträdesform
Ordförande John Bruun (fp) frågar nämndens ledamöter vad de anser om
den sammanträdesform som nämnden arbetar efter sedan 2007-01-01.
Bruun anser inte att arbetet fungerar som det var tänkt, det blir nu två
debatter, en vid ärendegenomgången och en när nämnden ska fatta sina
beslut.
Rolf Delcomyn (s) och Kerstin Andersson (c) instämmer och menar att det
på gruppmötena inför besluten kommer upp nya frågor.
Frågan lämnas utan åtgärd, ärendet ska tas upp för beslut på nämndens
sammanträde 207-10-23.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-09-18

Sid

10 (13)

§ 98
Introduktionskurs den 1 eller 2 oktober
Verksamhetschef Elisabet Mineur informerar om introduktionskurs om
Socialstyrelsens fullskaleprojekt gällande implementering av
ACT och Case management. Bilaga.
Projektet kommer att bedrivas gemensamt för kommuner och landsting
under perioden november 2007 t o m januari 2010.
Bakgrunden till projektet är att personer med psykiska sjukdomar och
funktionshinder behöver en förbättrad tillgänglighet inom såväl öppen som
sluten vård. Dessutom ska vård- och stödinsatser integreras utifrån ett
brukarperspektiv.
Projektets mål är bl a att kommuner och landstings insatser samordnas
och integreras utifrån individens behov och att suicid och våldsbrott i
gruppen ska minska.

Omsorgsnämnden beslutar
att en nämndsledamot från varje parti i nämnden kan delta i
introduktionskursen med rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst
och arvode enligt reglementet § 2e, anmälan sker till Iréne Persson
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-09-18

Sid

11 (13)

§ 99
Patientnämnden
Tf förvaltningschef Monica Rydlund informerar om inbjudan från
patientnämnden avseende information och erfarenhetsutbyte den 27
september i Lund.

Omsorgsnämnden beslutar
att Kerstin Andersson (c) och en från oppositionen anmäls till mötet,
ersättning utgår med förlorad arbetsförtjänst och arvode enl pkt 2e.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-09-18

Sid

12 (13)

§ 100
Regler för flyttning för kunder på korttidsboende
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar konsekvenserna av rätten att tacka
nej till erbjuden plats på särskilt boende. Nu finns många boende på
korttidsplatser som erbjudits permanent plats 1-3 gånger men tackat nej
för att kunden eller hans/hennes anhöriga vill ha plats på ett specificerat
boende.
Arbetsutskottet har i samband med delårsbokslutet 2007-06-30 beslutat
om rätten att bo på korttidsplats så länge att man blockerar platser vilket
medför höga kostnader till Region Skåne för utkrivningsklara.

Omsorgsnämnden beslutar
att

kund som beviljats särskilt boende och vistas på korttidsplats måste
godta/flytta till erbjuden säbo-plats alternativt återgå till ordinärt
boende med insatser samt

att

den enskilde erbjuds att placeras på flyttningslista med rätt att flytta
till önskat boende när så är möjligt
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-09-18

Sid

13 (13)

§ 101
Redovisning av kösituationen per 2007-09-18
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar hur många som 2007-09-18 beviljats
platser på särskilt boende men ännu inte flyttat in.
Sammanlagt 55 personer väntar på plats på särskilt boende varav 33 på
somatikplatser och 23 på demensplatser. Av dem som väntar på plats bor
44 i bostaden. Det är 179 boende på privata vårdhem varav 51 på
psykiatriplatser. Det finns nio personer som väntat mer än tre månader, av
dessa har sju personer tackat nej till erbjuden plats minst en gång.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

