SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2007-12-18

Plats och tid

1 (23)

Högalid, Storstugan, kl 13.00 – 16.00

Beslutande
Ledamöter

John Bruun (fp) ordf
Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf
Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf
Göran Blomberg (m)
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 Axel Wahlqvist (c)
Övriga närvarande
Ersättare

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

Övriga deltagande

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

Utses att justera

Sorin Raduta

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Sorin Raduta

Justering

Paragrafer 128 – 144

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2007-12-18

Anslagsdatum

2008-01-18

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

Anslagets nedtagande

Justering

2 (23)

2008-02-11

________________________________________
Jan Nilsson

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

Sid

3 (23)

§ 128
Ändrad dagordning
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärenden:
•

Tillägg till gällande delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden

Utgående ärenden:
•
•

Kostnadsberäkning av flyttning av Qvarngårdens platser till
Kaptensgården.
Översyn av hemtjänst i ordinärt boende.

Omsorgsnämnden beslutar
att bifalla ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-12-18

Sid

4 (23)

§ 129
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2007-10-01 – 10-31
i. Hemtjänst, bifall och avslag
86+1 beslut
ii. Särskilt boende, bifall och avslag
89+0 beslut
iii. Boendestöd, bifall och avslag
2+0 beslut
iv. Bostad särskild service, bifall och avslag
0+1 beslut
v. Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag 2+0 beslut
vi. Korttid, bifall och avslag
17+0 beslut
vii. Avlösning, bifall och avslag
6+0 beslut
viii. Kontaktperson, bifall och avslag
1+0 beslut
ix. Trygghetslarm, bifall och avslag
83+0 beslut
x. Matdistribution, bifall och avslag
57+0 beslut
b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 2007-11-01--11-30 15+5 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag
2007-11-01--11-30 89+1 beslut
d. Riksfärdtjänst 2007-11-01—11-30
dnr 105-123/07-104/07
e. Anställningsbeslut Område 3, LASS, 2007-12-05
f. Revidering av beslutsattesträtt, 2007-11-13
g. Avskrivning av utestående fordringar, 2007-10-31, 2007-11-09 och
2007-11-13
h. Jämkning pga dubbla boendekostnader, 2007-11-22
i. Rapporter över tillsyn enligt SoL 13 kap 5 § på Trobeck, Enedalen,
Finjagården, Partnergruppen i Vittsjö, Syster Annas, Vinslövshemmet,
Vittsjö sjukhem, Björklunda och Tyringe sjukhem
j. Yttrande angående anmälan från anhörig till äldre man
RNR701-54525-07
k. Yttrande angående synpunkter på omsorgsnämndens hantering av
klagomål

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

Sid

5 (23)

§ 130
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Kommunstyrelsen 2007-10-31, protokollsutdrag § 193,
Landsbygdsprogrammet 2007-2013
b. Länsstyrelsen, beslut 2007-11-30 angående handlingsplan för
Lyckåsa
c. Tandvårdsnämndens kansli, svar på skrivelser angående
tandhygienistprojektets upphörande
d. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2007-11-06 och 200711-12
e. Statistik över kö till särskilt boende, väntetider mm. (handlingar på
sammanträdet)
f. Klagomål och synpunkter på avgifterna inom särskilt boende

Omsorgsnämnden beslutar
att

lägga skrivelserna till handlingarna

att

uppdra åt omsorgsförvaltningen att besvara skrivelse angående
avgifter, pkt 3f, samt delge nämnden skrivelsen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

Sid

6 (23)

§ 131
§ 65 ON au
Budgetuppföljning per den 2007-11-30
Tf förvaltningschef Monica Rydlund redovisar budgetuppföljningen per
2007-11-30, skrivelse 2007-12-11. Bilaga.
I budgetuppföljningen per den 30 november 2007 visar prognosen ett
underskott om 15,3 mkr d v s lika stort prognostiserat underskott som
efter oktober månads redovisning.
Monica Rydlund informerar om tillkommande kostnader under 2008, bland
annat kostnaderna för införandet av IntraPhone.

Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att

godkänna budgetuppföljningen per den 2007-11-30

Omsorgsnämnden beslutar
att

Justering

godkänna budgetuppföljningen per den 2007-11-30

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

Sid

7 (23)

§ 132
§ 66 ON au
Vaktmästarhjälp till kommunens ålderspensionärer
I en motion från John Bruun (fp) framförs behovet av icke biståndsbedömd
hjälp till kommunens äldre. Bilaga
Omsorgsförvaltningen har haft i uppdrag att se över och föreslå hur man
skall stödja äldre kommuninvånare i deras vardag. Syftet är att skapa
trygghet och att förebygga olycksfall. Liknande verksamheter med en
vaktmästare som hjälper till med praktiska göromål i hemmet har prövats
på flera håll i landet med goda resultat.
Omsorgsnämnden har ansökt om stimulansmedel för en ”fixartjänst” under
ett år, detta har beviljats.

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att

förvaltningen med finansiering av stimulansmedel anställer en
vaktmästare under ett år som skall hjälpa kommunens
ålderspensionärer 75 år och uppåt i enlighet med bifogade
instruktioner

att

ingen avgift utgår för vaktmästarhjälpen

att

deluppföljningen skall redovisas till omsorgsnämnden möte augusti
2008 samt slutredovisning i januari 2009

Anita Peterson (v) yrkar att ordet ’handikapp’ i texten byts ut mot
’funktionshinder’ i enlighet med nya direktiv från Socialstyrelsen
Omsorgsnämnden beslutar
att

förvaltningen med finansiering av stimulansmedel anställer en
vaktmästare under ett år som skall hjälpa kommunens
ålderspensionärer 75 år och uppåt i enlighet med bifogade
instruktioner

att

ordet handikapp i skrivelsen ska bytas ut mot funktionshinder

att

ingen avgift utgår för vaktmästarhjälpen

att

deluppföljningen skall redovisas till omsorgsnämnden möte augusti
2008 samt slutredovisning i januari 2009
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

Sid

8 (23)

§ 133
§ 67 ON au
Heminstruktör för syn- och hörselskadade
I en skrivelse från KHR, daterad 2006-01-13, framfördes syn- och
hörselskadades behov av stöd i vardagen, med rätt stödinsatser kan man
skapa en vardag utan beroende av ständiga hjälpinsatser. Bilaga
Förvaltningen har haft i uppdrag att se över och föreslå hur man skall
stödja syn- och hörselskadade i deras vardag.

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att

ge förvaltningen i uppdrag att i samband med införandet av
teamarbetet säkerställa att syn- och hörselskadades särskilda behov
tillgodoses inom teamen.

Omsorgsnämnden beslutar
att

ge förvaltningen i uppdrag att i samband med införandet av
teamarbetet säkerställa att syn- och hörselskadades särskilda behov
tillgodoses inom teamen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

Sid

9 (23)

§ 134
§ 126 ON 2007-11-13
Sammanträdesdagar 2008
Utredningssekreterare, Jan Nilsson redovisar förslag på sammanträdestider
2008. Bilaga.
Förslaget innebär att nio sammanträden planeras inför 2008. Fyra
sammanträden på våren och fem på hösten.

Omsorgsnämnden beslutar 2007-11-23
att

återremittera ärendet

att

uppdra till förvaltningen att lämna två förslag vid nämndens
sammanträde 2007-12-18

Omsorgsnämnden beslutar
att efter smärre justeringar anta förslaget till sammanträde under 2008
_____

Protokollsutdrag och handling till
Kommunledningskontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

Sid

10 (23)

§ 135
§ 70 ON au
Införande av teamarbete
Verksamhetschef Eva Hermansson redovisar skrivelse daterad
2007-12-06 angående införande av teamarbete. Bilaga
Förutsättningar för teamarbete är att olika professioner finns fysiskt
närvarande och att det finns naturliga mötesplatser för dessa ute i
hemvården. Teamarbete ska inte förväxlas med hemrehabilitering.
Däremot är teamarbete en förutsättning för att bedriva hemrehabilitering.
Enhetschefen ansvarar för att leda och samordna teamets resurser hos den
enskilda kunden.

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att

godkänna redovisningen för teamarbete

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen för teamarbete
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

Sid

11 (23)

§ 136
§ 68 ON au
Yttrande angående frågor och synpunkter på korttidstillsyn 9§7 LSS
Verksamhetschef Elisabet Mineur, redovisar yttrande, daterat
2007-12-04 angående frågor och synpunkter från Länsstyrelsen på
korttidstillsyn enligt 9§7 LSS. Bilaga
Behovet av korttidstillsyn har ökat och därmed behovet av lokaler. Idag är
det 20 ungdomar som har korttidstillsyn i samma lokaler som de barn och
ungdomar som har korttidsvistelse på Norregatan. Ungdomarna har olika
funktionsnedsättningar och olika behov av stöd. Det finns ett stort behov
av att dela gruppen.

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att

anta skrivelsen som sin egen

Omsorgsnämnden beslutar
att anta skrivelsen som sin egen
_____

Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

Sid

12 (23)

§ 137
§ 110 ON 2007-11-13
§ 53 ON au 2007-10-09
Nytt reglemente för färdtjänsten i Östra Skåne, ändring av datum i
§ 110/07
Utredningssekreterare Jan Nilsson, redovisar förslag till nya regler och
tillämpningsföreskrifter för färdtjänsten i Östra Skåne att gälla
fr om 2009-07-01
I 12 kommuner i Östra Skåne utreds möjligheterna till ett gemensamt
regelverk för färdtjänsten. Avsikten är att kommunerna därigenom skall
kunna överlämna ansvaret för färdtjänsten inklusive myndighetsutövningen
till Region Skåne/Skånetrafiken fr om 2009-07-01

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att

tillstyrka förslaget samt

att

hemställa hos kommunfullmäktige att anta förslaget till regler och
tillämpningsföreskrifter för färdtjänsten i Östra Skåne att gälla fr om
2009-07-01

att

ge mandat till John Bruun (fp) och Rolf Delcomyn (s) att för
Hässleholms kommun fatta beslut avseende gemensam upphandling
av beställningscentral.

Omsorgsnämnden beslutar
att

tillstyrka förslaget samt

att

hemställa hos kommunfullmäktige att anta förslaget till regler och
tillämpningsföreskrifter för färdtjänsten i Östra Skåne att gälla fr om
2009-07-01 samt

att

ge mandat till John Bruun (fp) och Rolf Delcomyn (s) att för
Hässleholms kommun fatta beslut avseende gemensam upphandling
av beställningscentral.

Utredningssekreterare Jan Nilsson, redovisar förslag till nya regler och
tillämpningsföreskrifter för färdtjänsten i Östra Skåne att gälla
fr om 2008-07-01

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

Sid

13 (23)

forts § 137
Omsorgsnämnden beslutar
hemställa hos kommunfullmäktige att anta förslaget till regler och
tillämpningsföreskrifter för färdtjänsten i Östra Skåne att gälla fr om
2008-07-01
_____
att

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

Sid

14 (23)

§ 138
§ 69 ON au
Inventering av psykiatriverksamheten
Verksamhetschef Elisabet Mineur, redovisar skrivelse daterad
2007-12-06 inventering av psykiatriverksamheten. Bilaga
Enligt socialtjänstlagen har kommunerna en skyldighet att göra sig väl
förtrogen med levnadsförhållandena för personer med psykiska
funktionshinder. Efter psykiatrireformens genomförande 1995 övergick
ansvaret för de psykiskt funktionshindrade till kommunerna. I samband
med detta genomförde Hässleholms kommun 1996 en inventering av
målgruppen, personer med svåra psykiska funktionshinder såsom
psykossjukdomar.
Idag finns nya målgrupper. Kommunen har erhållit statsbidrag med
786 000 kr för år 2008 att förbereda och fortsätta utveckla sociala insatser
till personer med psykiska funktionshinder inför en reform inom den
psykiatriska tvångsvården.

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att

uppdra åt förvaltningen att genomföra en inventering av
målgrupperna inom psykiatriverksamheten

att

del av erhållit statbidrag motsvarande 300 000 kr används för
inventering av målgrupperna inom psykiatriverksamheten

att

efter genomförd inventering av målgrupperna inom
psykiatriverksamheten redovisa resultatet under hösten 2008

Omsorgsnämnden beslutar
att

uppdra åt förvaltningen att genomföra en inventering av
målgrupperna inom psykiatriverksamheten

att

del av erhållit statbidrag motsvarande 300 000 kr används för
inventering av målgrupperna inom psykiatriverksamheten

att

efter genomförd inventering av målgrupperna inom
psykiatriverksamheten redovisa resultatet under hösten 2008

att

nuvarande arbetsgrupp för psykiatri med arbetsutskottet och
tjänstemän från förvaltningen ska utgöra styrgrupp för genomförande
av inventeringen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

Sid

15 (23)

§ 139
Ändring av tillstånd för Finjagården, nytt yttrande, jfr ON § 85 85/07
Utredningssekreterare Jan Nilsson redovisar skrivelse daterad 2007-12-14.
Bilaga
Länsstyrelsen översände tidigare ansökan om utökning av antal
vårdplatser på Finjagården för yttrande. Omsorgsnämnden tillstyrkte
ansökan genom beslut § 85/07. Länsstyrelsen har 2007-10-04 översänt
remisskrivelse för yttrande med anledning av framförda synpunkter från 19
grannar till Finjagården. Yttrandet ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast
2007-12-31.
Det är viktigt att den verksamhet som enligt ansökan ska bedrivas i
prästgården blir som utslussningslägenhet med begränsad behandlingstid.

Omsorgsnämnden beslutar
att

vidhålla sitt beslut § 85/07 och tillstyrka Finjagårdens ansökan om
utökning med fem platser i den gamla Prästgården i Finja

att

Länsstyrelsen beaktar framförda synpunkter från byborna

att

i nytt godkännande för Finjagården markera betydelsen av
samverkan med placerande kommun så att planering sker för
återflyttning till placerande kommun.
_____

Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

Sid

16 (23)

§ 140
Ändring av tillstånd för Syster Huldas Englunds stiftelse Ekeliden
Utredningssekreterare Jan Nilsson redovisar skrivelse daterad
2007-12-11. Bilaga.
Länsstyrelsen har översänt ansökan om ändring av tillstånd för Syster
Hulda Englunds stiftelse Ekeliden.
Ansökan avser en ändring av befintligt tillstånd till fyra platser för personer
med förvärvad hjärnskada, LSS personkrets 1 § 2. Verksamheten som ska
bedrivas i en befintlig byggnad, använd som gruppbostad enligt tidigare
regler, som byggs om till fyra fullvärdiga lägenheter.
Tillgänglighetskonsulenten och Räddningstjänsten har godkänt ritningarna
utan förslag till ändringar.

Omsorgsnämnden beslutar
tillstyrka Syster Hulda Englunds stiftelse Ekelidens ansökan om
ändrat tillstånd med fyra platser för personer enligt LSS 1 §,
personkrets 2.
_____
att

Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

Sid

17 (23)

§ 141
§ 71 ON au
Utvärdering av sommarstängning av Kaptensgården sommaren 2007
Verksamhetschef Eva Hermansson redovisar utvärdering av
sommarstängning på Kaptensgården sommaren 2007. Bilaga
Omsorgsnämnden antog i samband med internbudgeten att stänga ner en
våning med korttidsplatser (13 platser) på Kaptensgården under de båda
semesterperioderna vecka 25-32. Stängningen beräknades ge en
kostnadsminskning med 800 tkr. Antal stängda dygn blev 728, tillkommer
gör också ett antal dygn för nedstängning och uppstart av platserna.

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att

godkänna utvärderingen av sommarstängningen på Kaptensgården
sommaren 2007

Oppositionen deltar inte i beslutet med hänvisning till att de inte deltog i
beslutet om internbudgeten
Omsorgsnämnden beslutar

att godkänna utvärderingen av sommarstängningen på Kaptensgården
sommaren 2007
Oppositionen deltar inte i beslutet med hänvisning till att de inte deltog i
beslutet om internbudgeten
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

Sid

18 (23)

§ 142
§ 115 ON 2007-10-23
§ 46 ON au 2007-09-04
§ 87 ON 2007-09-18
§ 38 ON au 2007-08-16
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, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers 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

Justering

att

återremittera ärendet och

att

uppdra åt förvaltningen att ge konsult Jan-Inge Hansson,
ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska
organisationsförslaget.
Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

Sid

19 (23)

Forts § 142
Rolf Delcomyn och Jenny Önnevik reserverar sig mot beslutet.
John Bruun (fp) yrkar att ärendet återremitteras, att konsult Jan-Inge
Hansson, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers 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,
ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska
organisationsförslaget samt

att

kostnadskalkylen för Organisation Ny ska göras om.

Voteringsprotokoll som bilaga till omsorgsnämndens protokoll
2007-08-16.
Rolf Delcomyn, Jenny Önnevik, Sorin Raduta (s), Ulrika Johannesson (s)
och Anita Peterson (v) reserverar sig mot beslutet.
Ordförande John Bruun yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå
omsorgsnämnden att uppdra åt omsorgschefen att förhandla Organisation
Ny med de fackliga organisationerna och återrapportera och om möjligt
föreslå beslutsunderlag för Organisation Ny till omsorgsnämnden den 23
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

Sid

20 (23)

Forts § 142
oktober samt att en mer detaljerad kostnadskalkyl ska redovisas för
omsorgsnämnden.
2:e vice ordförande Rolf Delcomyn 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 eget yrkande.
Rolf Delcomyn begär votering. Arbetsutskottet godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Bruuns yrkande
Nej-röst för bifall till Delcomyns yrkande.
Med 3 ja-röster (John Bruun, Cecilia Tornerefelt och Majliss Persson (c)) för
Bruuns yrkande mot 2 nej-röster (Rolf Delcomyn och Jenny Önnevik) för
Delcomyns yrkande beslutar arbetsutskottet i enlighet med Bruuns
yrkande.

Arbetsutskottet beslutar förslå omsorgsnämnden
att

uppdra åt omsorgschefen att förhandla Organisation Ny med de
fackliga organisationerna enligt utlämnat förhandlingsunderlag

att

återrapportera och om möjligt föreslå beslutsunderlag för
Organisation Ny till omsorgsnämnden den 23 oktober, samt

att

en mer detaljerad kostnadskalkyl ska redovisas för nämnden

Ordförande John Bruun yrkar att omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt
tillförordnad omsorgschef att förhandla Organisation Ny med de fackliga
organisationerna och återrapportera och om möjligt föreslå
beslutsunderlag för Organisation Ny till omsorgsnämnden den 23 oktober
samt att en mer detaljerad kostnadskalkyl ska redovisas för
omsorgsnämnden.
2:e vice ordförande Rolf Delcomyn 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.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

Sid

21 (23)

Forts § 142
Ordförande John Bruun (fp) ställer proposition på förslagen och finner att
arbetsutskottet fattar beslut enligt eget yrkande.
Rolf Delcomyn begär votering. Arbetsutskottet 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

uppdra åt tf omsorgschefen att förhandla Organisation Ny med de
fackliga organisationerna enligt utlämnat förhandlingsunderlag

att

återrapportera och om möjligt föreslå beslutsunderlag för
Organisation Ny till omsorgsnämnden den 18 december

Voteringsprotokoll som bilaga till omsorgsnämndens protokoll
2007-10-23.
Rolf Delcomyn, Jenny Önnevik, Roland Ericsson (s), Ulrika Johannesson (s)
och Anita Peterson (v) reserverar sig mot beslutet samt lämnar in en
protokollsanteckning.

Omsorgsnämnden beslutar
att

återremittera ärendet till dess ny förvaltningschef tillsatts.

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

Sid

22 (23)

§ 143
Tillägg till gällande delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden
Tf förvaltningschef, Monica Rydlund redovisar skrivelse daterad
2007-12-17. Bilaga
2006-07-01 infördes en rapporteringsskyldighet i socialtjänstlagens 16
kap. 6 f-h §§. Socialnämnden (motsvarande) skall till länsstyrelse och
revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen som inte verkställts inom tre månader från dagen för
beslutet. Rapportering skall även göras till kommunfullmäktige. Samtidigt
infördes i 16 kap. 6 a-e §§ SoL bestämmelser om en särskild avgift.
Länsstyrelsen i Skåne län skickar regelmässigt en remiss till berörd
myndighet med begäran om yttrande innan de ansöker om särskild avgift
hos länsrätten.
Dessa remisser har besvarats av boendesamordnare. Ett tillägg måste
dock göras till gällande delegationsbestämmelser, annars måste samtliga
ärenden behandlas av omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden beslutar
att

göra följande tillägg till gällande delegationsbestämmelser

Nr
6.17

Ärende
Beslut om att
avge yttrande
i frågor om
särskild avgift

Lagrum
16 kap. 6 a-e §§ SoL

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Delegat
Boendesamordnare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-12-18

Sid

23 (23)

§ 144
Avslutning
Ordföranden John Bruun (fp) tackar för det samarbete som varit och
önskar ledamöter, ersättare och tjänstemän God Jul och Gott Nytt År.
2:e vice ordföranden Rolf Delcomyn (s) tackar ordföranden för det gångna
året och önskar God Jul och Gott Nytt År.

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

