SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2006-03-14

Plats och tid

1 (25)

Storstugan Högalid, kl 13.30 – 18.35

Beslutande
Ledamöter

Kerstin Andersson (c) ordf
Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf
John Bruun (fp) 2:e vice ordf
Jenny Önnevik (s)
Sorin Raduta (s)
Majliss Persson (c)
Anita Peterson (v)
Karin Axelsson (m)
Karl-Erik Nilsson (m)
Maj-Gun Cederlund (kd)
Tjänstgörande ersättare Niklas Grundström (fv)
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

Hans Werner (fp)
Lars-Göran Svensson (s)
Christine Friberg (s)
Mona Svensson (c)
Eva Chronvall (v)
Gertrud Tuvestam (m)
Margareta Lindquist (kd)

18 - 36

Leif Nilsson, förvaltningschef
Monica Rydlund, controller
Kim Olsen, verksamhetschef
MariAnne Norén, verksamhetschef
Elisabet Mineur, verksamhetschef
Kajsa Thorsell, MAS
Jan Nilsson, sekreterare

§§ 23 - 29

Utses att justera

John Bruun

Justeringsplats
Tid

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justerare

___________________________________________________
John Bruun

Justering

Paragrafer 18 - 39

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-03-14

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2006-03-14

Anslagsdatum

Sid

2 (25)

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-03-14

Sid

3 (25)

§ 18
Ändrad dagordning
Ordföranden föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Tillkommande ärenden:
• Vinslöv
• Utskrivningsklara
• Senaste revisionsrapporten
• Solgården
• Information om nya avtal med privata vårdgivare
• Information om överläggning om årsarbetstid
• Information om översyn av reglementet för KPR
• Larmen i Vinslöv
Utgående ärenden:
• Rapport från Handikapprådet
• Rapport från Kommunala Pensionärsrådet
Anita Peterson (v) meddelar att hon på grund av postens fördröjning av
utdelningen av nämndens handlingar inte har hunnit sätta sig in
tillräckligt i ärendena för att kunna delta i beslutsfattandet i samtliga
ärende.
Omsorgsnämnden beslutar
att ändra dagordningen i enlighet med ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-03-14

Sid

4 (25)

§ 19
Redovisning av kö till särskilt boende, antal köpta platser.
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar hur många som 2006-03-13 beviljats
platser på särskilt boende men ännu inte flyttat in.
Sammanlagt 30 personer väntar på plats på särskilt boende varav 19 på
somatikplatser och 11 på demensplatser. Av dem som väntar på plats bor
14 i bostaden och resten på korttidsplatser. Det finns inte någon som
väntat i mer än tre månader på plats. Det är 132 boende på privata
vårdhem varav 80 på demensplatser.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-03-14

Sid

5 (25)

§ 20
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2006-01-01 – 02-28
1. Hemtjänst, bifall och avslag
257+0 beslut
2. Särskilt boende, bifall och avslag
40+3 beslut
3. Bostad med särskild service
5+1 beslut
4. Boendestöd, bifall och avslag
7+0 beslut
5. Korttid, bifall och avslag
61+2 beslut
6. Dagverksamhet dementa, bifall och avslag 1+0
beslut
7. Avlösning, bifall och avslag
12+0 beslut
8. Kontaktperson, bifall och avslag
8+0 beslut
9. Ledsagning, bifall och avslag
3+0 beslut
10. Dagverksamhet, fysiskt fh, bifall och avslag 1+0 beslut
b. LSS-insatser, 9 §:2-9, bifall o avslag 2006-01-01--02-28 38+3 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2006-01-01—02-28 188+5 beslut
d Riksfärdtjänst 2006-01-01—02-28
dnr 1/06-16/06
e. Avskrivning av utestående fordringar 2006-01-25 och 2006-01-26
f.
Jämkning av dubbla boendekostnader 2006-03-06, 12 bifall,
2 avslag
g. Revidering av beslutsrätt 2006-01-20, 2006-02-17 och 2006-02-24
h. Vidaredelegering av beslut, personalärenden 2005-12-06
i. Anställningsbeslut Område 3, 2006-01-31
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
att återkommande på dagordningen ska finnas punkten
myndighetsutövning där ärenden redovisas
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-03-14

Sid

6 (25)

§ 21
Föreligger för kännedom följande handlingar
a.
b.
c.
d.

Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2006-01-30 § 9
Kommunala Pensionärsrådet, protokoll 2006-01-19
PO-Skåne, verksamhetsberättelse 2005
Sammanställning över utbetalda kontaktpersonstimmar för
omsorgsnämnden under åren 2003-2005

Omsorgsnämnden beslutar
att lägga ärendena till handlingarna
att uppmana kontaktpolitikerna att ta kontakt med enhetscheferna för
att kunna medverka på bland annat anhörigträffar.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-03-14

Sid

7 (25)

§ 22
§ 10 au
2006-02-28
Årsanalys 2005
Controller Monica Rydlund redovisar årsanalys och verksamhetsberättelse
för 2005, skrivelse 2006-02-21. Bilaga
Bokslutet för 2005 visar ett nettoöverskott om 4 430 tkr, vilket utgör 0,8
% av omsorgsnämndens nettobudget om 572 054 tkr efter tilläggsanslag
om 8 200 tkr, lönekompensation för 2005 års lönerevision om 10 328 tkr
och 898 tkr avseende vårdcentraler i Hästveda och Sösdala samt en
minskning om 350 tkr avseende trygghetstelefoner.
Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att godkänna årsanalysen för verksamhetsåret 2005 och överlämna
ärendet till kommunfullmäktige.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna årsanalysen för verksamhetsåret 2005 och överlämna
ärendet till kommunfullmäktige.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till:
Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-03-14

Sid

8 (25)

§ 23
Verksamhetsberättelser 2005 för område 1-4 & Handläggarkontoret
Verksamhetscheferna MariAnne Norén, Kim Olsen och Elisabet Mineur
redovisar verksamhetsberättelserna för 2005 från respektive område.
Omsorgschef Leif Nilsson frågar om det finns frågor eller synpunkter på
verksamhetsberättelserna från område 4 och handläggarkontoret.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna verksamhetsberättelserna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-03-14

Sid

9 (25)

§ 24
§ 11 au
2006-02-28
Budget 2006
Controller Monica Rydlund informerar om revidering av internbudget för
2006, daterad 2006-02-28. Bilaga
Omsorgsnämndens nettoram 2006 är reviderad med anledning av
lönekompensation och uppgår till 573 132 tkr.
Utgångspunkten för fördelningen av medel har varit lämnad
budgetuppföljning per 2005-09-30 och ”Omsorgsnämndens handlingsplan
för god ekonomisk hushållning 2006-2008”
Medel till oförutsedda behov uppgår till 4 340 tkr varav 1 000 tkr i
utvecklingskostnader.
Arbetsutskottet beslutar
att informationen ska delges omsorgsnämnden på kommande
sammanträde
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-03-14

Sid

10 (25)

§ 25
Budgetuppföljning 2006-02-28
Controller Monica Rydlund redovisar budgetuppföljning per 2006-02-28
daterad 2006-03-13. Bilaga
Uppföljningen visar ett prognostiserat underskott med 3 090 tkr. Under
omsorgsnämnden redovisas medel till oförutsedda behov om 4 340 tkr
medan det finns prognostiserade underskott om 7 430 tkr för enskilda
sjukhem (4 430 tkr) och utskrivningsklara (3 000 tkr). Anledningen är
den kö som finns till särskilt boende samt att korttidsplatser till viss del är
belagda med vårdtagare som väntar på en plats till särskilt boende.
Omsorgsnämnden beslutar
att ianspråktaga medel för oförutsedda behov om 4 340 tkr, varav 1 000
kr till verksamhetsutveckling, för att köpa 10 platser hos privata
vårdgivare utöver budgeterade 122 platser, med hänvisning till
nuvarande kö till särskilt boende samt att korttidsplatser till viss del
är belagda med vårdtagare som väntar på en plats inom särskilt
boende.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-03-14

Sid

11 (25)

§ 26
§ 12 au
2006-02-28
Verksamhetsplan och Handlingsplan för god ekonomisk hushållning
Förvaltningschefschef redovisar med utgångspunkt från Komrevs rapport
”Omsorgsnämnden i Hässleholm 2006-02-17” förslag att inte behandla
”Verksamhetsplan 2006” såsom avsett tidigare utan att istället ta fram en
samlad plan som täcker innehållet i både ”Verksamhetsplan 2006” och
”Handlingsplan för god ekonomisk hushållning 2006-2008”.
En samlad verksamhets- och handlingsplan kan behandlas på
omsorgsnämndens sammanträde i juni, som förslagsvis flyttas till
2006-06-20 i stället för 2006-06-27 enligt sammanträdesplanen
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att uppdra åt omsorgsförvaltningen att omarbeta ”Verksamhetsplan
2006” och ”Handlingsplan för god ekonomisk hushållning 2006-2008”
till en samlad plan
att omsorgsnämndens sammanträde i juni flyttas till 2006-06-20
att den omarbetade planen ska behandlas på omsorgsnämndens
sammanträde 2006-06-20
Omsorgsnämnden beslutar
att uppdra åt omsorgsförvaltningen att omarbeta ”Verksamhetsplan
2006” och ”Handlingsplan för god ekonomisk hushållning 2006-2008”
till en samlad plan
att omsorgsnämndens sammanträde i juni flyttas till 2006-06-20
att den omarbetade planen ska behandlas på omsorgsnämndens
sammanträde 2006-06-20 samt att sammanträdet ska börja kl 10.00
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-03-14

Sid

12 (25)

§ 27
§ 13 au
2006-02-28
Heminstruktör
Förvaltningschefschef Leif Nilsson redovisar förslag till inrättande av
funktion som heminstruktör inom hemvårdsorganisationen, daterad
2006-02-21. Bilaga
Heminstruktörsfunktionen föreslås finnas i hemvårdsorganisationen och
detta ska vara en tillika uppgift för undersköterska. Det är också en
möjlighet för enskilda arbetstagare att specialisera sig och få en
spetskompetens inom området.
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att inom hemvårdsorganisationen ska heminstruktörskompetens finnas
som motsvarar det behov som föreligger inom Hässleholms kommun
att uppdra åt förvaltningen att kompetensutveckla omvårdnadspersonal
till heminstruktörer som en tillika uppgift
att förmågan skall byggas upp med start 2006 och fullföljas under 2007
att anta riktlinjerna för verksamheten
att återrapportera till omsorgsnämnden i samband med bokslut 2006
vilken kompetensökning som skett samt vilka behov som funnits och
vilka insatser som gjorts under 2006.
Omsorgsnämnden beslutar
att inom hemvårdsorganisationen ska heminstruktörskompetens finnas
som motsvarar det behov som föreligger inom Hässleholms kommun
att uppdra åt förvaltningen att kompetensutveckla omvårdnadspersonal
till heminstruktörer som en tillika uppgift
att förmågan skall byggas upp med start 2006 och fullföljas under 2007
att anta riktlinjerna för verksamheten
att återrapportera till omsorgsnämnden i samband med bokslut 2006
vilken kompetensökning som skett samt vilka behov som funnits och
vilka insatser som gjorts under 2006.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-03-14

Sid

13 (25)

§ 28
§ 14 au
2006-02-28
Kön till särskilt boende
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar förslag till åtgärder med anledning
av kön till särskilt boende, bilaga
Under 2005 ökade efterfrågan på plats på särskilt boende så att det fanns
en kö till särskilt boende på 36 personer vid årets utgång mot 14
personer vid årets början. Det medförde en genomsnittlig väntetid på 49
dygn. Det krävs en strukturomvandling på befintliga platser för att uppnå
en större flexibilitet där också behovet av trygghetsplatser typ Bokeberg
måste finnas med.
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna ärendet till omsorgsnämnden utan eget ställningstagande
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar förslag till åtgärder med anledning av
kön till särskilt boende.
John Bruun (fp), Karin Axelsson (m), Karl-Erik Nilsson (m), Maj-Gun
Cederlund (kd) och Niklas Grundström (fv) föreslår att omsorgsnämnden
beslutar
att

hemställa hos kommunfullmäktige om medel till ytterliggare 10
platser, totalt 142 platser, plus 4,4 mkr för oförutsedda utgifter

Omsorgsnämnden beslutar
att

hemställa hos kommunfullmäktige om medel till ytterliggare 10
platser, totalt 142 platser, plus 4,4 mkr för oförutsedda utgifter
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-03-14

Sid

14 (25)

§ 29
§ 15 au
2006-02-28
Lokalbehovsplan 2006
Utredare Jan Nilsson redovisar förslag till lokalbehovsplan för 2006,
daterat 2006-02-28. Bilaga
Tekniska nämnden har i sin budget för 2006 erhållit 1 mkr för att täcka
mindre åtgärder på fastigheter inom omsorgsförvaltningens
verksamhetsområde. Tekniska kontoret har begärt att omsorgsnämnden
ska lämna in en lokalbehovsplan med prioriterade åtgärder i en
lokalbehovsplan.
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att
2006

tillstyrka omsorgsförvaltningens förslag till lokalbehovsplan

Omsorgsnämnden beslutar
att tillstyrka omsorgsförvaltningens förslag till lokalbehovsplan 2006
_____

Protokollsutdrag till:
Tekniska kontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-03-14

Sid

15 (25)

§ 30
§ 16 au
2006-02-28
Avvikelserapportering
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kajsa Thorsell informerar om
rapporterade avvikelser under 2005.
Avvikelserna är indelade i allmänna avvikelser, fallskador och brister i
informationsöverföringen.
Registrerade avvikelser har ökat markant inom samtliga områden.
Anledningen är att registrering av avvikelser har skett vid källan, dvs av
den person som registrerat den avvikelse som skett.
Arbetsutskottet tackar för informationen som också ska lämnas till
omsorgsnämnden.
Omsorgsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet till sammanträdet 2006-04-18
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-03-14

Sid

16 (25)

§ 31
§ 17 au
2006-02-28
Måluppfyllelse 2005
Utredare Jan Nilsson redovisar förslag till ”Uppföljning av Hässleholms
kommuns övergripande mål år 2005”, bilaga.
Uppföljningen är gjord i mallen för 2004 vilket innebär att rubriker,
indelningar mm kan se annorlunda ut när den för hela kommunen
sammanställda måluppfyllelsen redovisas.
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att anta förslaget till måluppfyllelse 2005 och överlämna det till
kommunstyrelsen
Omsorgsnämnden beslutar
att anta förslaget till måluppfyllelse 2005 och överlämna det till
kommunstyrelsen
_____

Protokollsutdrag och handlingar till:
Kommunledningskontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-03-14

Sid

17 (25)

§ 32
Rapport om situationen för serviceboende i Vinslöv
Karin Axelsson frågar hur det går med planeringen för ersättningsplatser
för Klockaregården, Vinslöv.
Omsorgschef Leif Nilsson har inte fått mer information sedan ärendet
senast diskuterades på omsorgsnämnden. Det innebär att planeringen
omfattar en nybyggnation med 24 platser i närheten av Sjögläntan i
Vinslöv. Antalet platser i Vinslöv kommer därmed att minska med 13.
Med hänvisning till att det nu är kö till platser i särskilt boende yrkar John
Bruun (fp) att omsorgsnämnden beslutar
att lämna en ny beställning av byggnation till kommunstyrelsen för att
kompensera minskat antal platser i Vinslöv samt
att uppdra åt omsorgsförvaltningen att återkomma till omsorgsnämnden
med förslag till 13 ersättningsplatser
Rolf Delcomyn (s) yrkar att omsorgsnämnden beslutar
att i nuvarande läge avslå John Bruun (fp) förslag i avvaktan på
resultatet av nya ägardirektiv till Hässleholmsbyggen avseende
trygghetsboende.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Delcomyns yrkande.
Omröstning begärs. Omsorgsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Delcomyns yrkande.
Nej-röst för bifall till Bruuns yrkande.
Med 6 ja-röster för Delcomyns yrkande mot 5 nej-röster för Bruuns
yrkande beslutar omsorgsnämnden i enlighet med Delcomyns yrkande.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2006-03-14

18 (25)

§ 32 forts
Voteringslista
Namn
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Kerstin
Rolf
John
Jenny
Sorin
Majliss
Anita
Karin
Karl-Erik
Maj-Gun
Niklas

Andersson
Delcomyn
Bruun
Önnevik
Raduta
Persson
Peterson
Axelsson
Nilsson
Cederlund
Grundström

Parti
Ja

c
s
fp
s
s
c
v
m
m
kd
fv

Avstår

X
X
X
X
X
X
X

6

Summa

Röstning
Nej

X
X
X
X
5

Omsorgsnämnden beslutar
att

i nuvarande läge avslå John Bruun (fp) förslag i avvaktan på
resultatet av nya ägardirektiv till Hässleholmsbyggen avseende
trygghetsboende.

John Bruun (fp), Karin Axelsson (m), Karl-Erik Nilsson (m), Maj-Gun
Cederlund (kd) och Niklas Grundström (fv) kommer att inlämna en
skriftlig reservation mot omsorgsnämndens beslut.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-03-14

Sid

19 (25)

§ 33
Utskrivningsklara
Karin Axelsson (m) informerar om att politiker i Region Skånes
distriktsnämnd för nordöstra Skåne har synpunkter på det stora antalet
utskrivningsklara från Hässleholms kommun som ligger på sjukhusen.
Karin Axelsson anser att förvaltningen bör ha en plan hur det stora
antalet utskrivningsklara ska hanteras framför allt på lång sikt men även
hur den nuvarande situationen ska lösas.
Omsorgsnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-03-14

Sid

20 (25)

§ 34
Ny revisionsrapport
Karin Axelsson (m) frågar om den rapport avseende
omsorgsförvaltningen som diskuterades av politiker i samband med
senaste kommunfullmäktigesammanträdet. Kommunstyrelsens ledamöter
hade den men inte omsorgsnämndens ledamöter.
Omsorgschef Leif Nilsson informerar om att kommunens revisorer
redovisade en revisionsrapport under hösten 2005 som behandlats i
omsorgsnämnden 2005-11-23. Därefter har två rapporter redovisats av
Komrev, Den första beställdes av kommunstyrelsen för att få en
grundläggande kartläggning av service/vård i Hässleholm kontra
omvärlden, boendeformer, biståndsinsatser och resursfördelning. Den
andra beställdes av omsorgsförvaltningen för att inom nämndens
verksamhetsområde granska bland annat ledning och styrning,
styrprinciper och styrformer och utveckling av ledningsgruppen.
Rapporterna skall redovisas för omsorgsnämnden.
Omsorgsnämnden beslutar
att

vid nästa utskick till omsorgsnämndens ledamöter ska Komrevs två
rapporter bifogas.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-03-14

Sid

21 (25)

§ 35
Resurser på Solgården
Anita Peterson (v) framför synpunkter från personal på Solgården,
Hästveda gällande minskning av personalresurser. Personalen ifrågasätter
hur mätningarna görs.
Omsorgschef Leif Nilsson informerar om att mätningarna görs med ett
vårdtyngdsmätningsverktyg som tagits fram av Kajsa Thorsell. Verktyget
mäter inte personalens arbetsuppgifter utan vårdtagarens behov som är
det som ska styra resurserna. Verktyget kan komma att justeras
efterhand som personal framför synpunkter som utvecklar
vårdtyngdsmätningen.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-03-14

Sid

22 (25)

§ 36
Information om avtal med privata vårdgivare
Utredare Jan Nilsson informerar om gällande avtal med privata
vårdgivare.
Avtalen löper ut 2006-06-30 och omsorgsnämnden ska vid förlängning ta
upp överläggningar med de olika vårdgivarna före 2006-04-01.
Överläggningar har påbörjats och kommer att vara avslutade
2006-03-28. Omsorgsnämnden kommer att få förslag till förlängning av
avtalen med privata vårdgivare för beslut på sammanträdet 2006-04-18.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 37
Information om årsarbetstid
Omsorgschef Leif Nilsson informerar om genomförd överläggning med
Kommunal 2006-03-08 avseende arbetstid. Bilaga
Omsorgsnämnden/-förvaltningen och Kommunal står gemensamt bakom
årsarbetstid och det som ska uppnås i omsorgsförvaltningen. Målen, som
är gemensamma för båda parter är ökad sysselsättningsgrad, flexibilitet,
vårdbehovsstyrning, kvalitetsökning för arbetstagare och vårdtagare,
minska antalet visstidsanställda och friskvård.
Överläggningar med övriga fackliga organisationer kommer att
genomföras 2006-03-24.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 38
Information om reglementet för Kommunala Pensionärsrådet
Omsorgschef Leif Nilsson informerar om att frågan om Kommunala
pensionärsrådets roll som remissorgan togs upp med rådets arbetsutskott
2006-03-09. Vid mötet deltog också kommunchef Per Hildingsson.
I reglementet för pensionärsrådet står bland annat ”Att rådet ska vara
remissorgan (innebärande att rådet skall beredas tillfälle att avge
yttrande) i frågor som berör pensionärerna” Det finns oklarheter om vilka
frågor formuleringen avser. Kommunchef Per Hildingsson ska till möte
med pensionärsrådets arbetsutskott 2006-04-25 arbeta fram förslag till
en ny och tydligare formulering av pensionärsrådets roll. De nya
formuleringarna i reglementet ska därefter fastställas i
kommunfullmäktige.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 39
Larmen i Vinslöv
Eva Chronvall (v) undrar om det stämmer att larmen från
servicelägenheterna i Vinslöv går till den stängda delen på
Klockaregården.
Verksamhetschef MariAnne Norén bekräftar att det är så. Anledningen är
att larmen är i sådant skick att det inte bedömts som lämpligt att göra de
omfattande åtgärder som krävs för att flytta larmanknytningarna. Alla
boende i de 40 servicelägenheterna är inte i behov av trygghetslarm. De
som har beviljats larm får installerat ett nytt fungerande trygghetslarm i
sina lägenheter.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

