SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2006-08-15
Plats och tid

1 (13)

Högalid, Storstugan, kl 13.30 – 15.50

Beslutande
Ledamöter

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

Sören Engström (c)
Hans Werner (fp)
Lars-Göran Svensson (s)
Mona Svensson (c)
Eva Chronvall (v)
Gertrud Tuvestam (m)
Karin Paulsson (m)
Margareta Lindquist (kd)
Niklas Grundström (fv)

Övriga deltagande

Leif Nilsson, förvaltningschef
Leif Ydrefelt, avdelningschef
§§ 89 - 92
Kerstin Beyhammar, anhörigkonsulent §§ 89 - 91
Jan Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Anita Peterson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justerare

___________________________________________________
Anita Peterson

Justering

Paragrafer 89 - 99

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-08-15

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2006-08-15

Anslagsdatum

Sid

2 (13)

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-08-15

Sid

3 (13)

§ 89
Ändrad dagordning
Ordföranden föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Nämnden inleds med punkterna 8 och 9 med anhörigkonsulent Kerstin
Beyhammar som även då informerar om sitt uppdrag enligt
Handlingsplanen gällande Anhörigstöd och Frivilligverksamhet
Tillkommande ärenden:
• Yttrande över Revisionsrapport, Granskning av intern kontroll,
Hässleholms kommun, 2006-03-01
• Tillgång till matsalen på Qvarngården
Omsorgsnämnden beslutar
att ändra dagordningen i enlighet med ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-08-15

Sid

4 (13)

§ 90
§ 41 au
Ansökan om stimulansmedel för stöd till frivilligverksamheten
Anhörigkonsulent Kerstin Beyhammar redovisar förslag till ansökan om
stimulansmedel för att förstärka stödet till frivilligverksamheten, daterat
2006-06-27. Bilaga
Regeringen har beslutat anslå 125 mkr under 2006 för att stödja
kommunerna i deras arbete med att förstärka stödet till anhöriga som
hjälper och vårdar närstående.
Länsstyrelserna ska fördela medlen till kommunerna. Ansökan om medel
ska sändas in till Länsstyrelserna senast 2006-09-01.
Sökt stimulansmedel syftar till att utveckla stödet till närstående och
anhörigvårdare genom att skapa mötesplatser för väntjänst,
frivilligorganisationer och anhörigvårdare.
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att

hos Länsstyrelsen i Skåne ansöka om stimulansmedel med 410
tkr/år i två år för utveckling av frivilligverksamhet i enlighet med
bifogad plan, samt

att

i internbudgeten för 2008 öka ramen för verksamhet 7766, ansvar
7702 med 410 tkr för inrättande av tjänst som äldrepedagog.

Omsorgsnämnden beslutar
att

hos Länsstyrelsen i Skåne ansöka om stimulansmedel med 410
tkr/år i två år för utveckling av frivilligverksamhet i enlighet med
bifogad plan, samt

att

i internbudgeten för 2008 öka ramen för verksamhet 7766, ansvar
7702 med 410 tkr för inrättande av tjänst som äldrepedagog.

_____

Protokollsutdrag inkl handlingar till
Länsstyrelsen i Skåne

Justering

Utdraget bestyrkes
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Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-08-15

Sid
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§ 91
§ 42 au
Ansökan till Länsstyrelsen om stimulansmedel för stöd till anhöriga
Anhörigkonsulent Kerstin Beyhammar redovisar förslag till ansökan om
stimulansmedel för att förstärka stöd till anhöriga, daterat 2006-06-27.
Bilaga
Regeringen har beslutat anslå 125 mkr under 2006 för att stödja
kommunerna i deras arbete med att förstärka stödet till anhöriga som
hjälper och vårdar närstående.
Länsstyrelserna ska fördela medlen till kommunerna. Ansökan om medel
ska sändas in till Länsstyrelserna senast 2006-09-01.
Sökt stimulansmedel syftar till att utveckla stödet till närstående och
anhörigvårdare genom att skapa mötesplatser för väntjänst,
frivilligorganisationer och anhörigvårdare.
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att

hos Länsstyrelsen i Skåne ansöka om stimulansmedel med 100
tkr/år i två år för utveckling av stödet för anhöriga i enlighet med
bifogad plan, samt

att

i internbudgeten för 2008 öka ramen för verksamhet 7766, ansvar
7702 med 100 tkr för utveckling av Anhöringen som
informationsmaterial för anhörigvårdare och närstående.

Omsorgsnämnden beslutar
att

hos Länsstyrelsen i Skåne ansöka om stimulansmedel med 100
tkr/år i två år för utveckling av stödet för anhöriga i enlighet med
bifogad plan, samt

att

i internbudgeten för 2008 öka ramen för verksamhet 7766, ansvar
7702 med 100 tkr för utveckling av Anhöringen som
informationsmaterial för anhörigvårdare och närstående.
_____

Protokollsutdrag inklusive handlingar till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-08-15

Sid
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§ 92
Redovisning av kö till särskilt boende, antal köpta platser mm
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar hur många som 2006-08-15
beviljats platser på särskilt boende men ännu inte flyttat in.
Sammanlagt 20 personer väntar på plats på särskilt boende varav 11
på somatikplatser och 9 på demensplatser. Av dem som väntar på plats
bor 11 i bostaden. Det är 132 boende på privata vårdhem varav 83 på
demensplatser. Det finns inte någon som väntat i mer än tre månader
för att få plats.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-08-15

Sid
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§ 93
Redovisning av delegeringsbeslut
a.

Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2006-06-01 – 07-31
1. Hemtjänst, bifall och avslag
215+2
beslut
2. Särskilt boende, bifall och avslag
39+7
beslut
3. Bostad med särskild service
4+0
beslut
4. Boendestöd, bifall och avslag
6+0
beslut
5. Korttid, bifall och avslag
53+1
beslut
6. Dagverksamhet dementa, bifall och avslag 8+0
beslut
7. Avlösning, bifall och avslag
4+0
beslut
8. Kontaktperson, bifall och avslag
2+0 beslut
9. Trygghetslarm, bifall och avslag
182+0 beslut
10. Matdistribution, bifall och avslag
152+0 beslut

b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 2006-06-01--07-31 51+5 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2006-06-01--06-31
134+6 beslut
d. Riksfärdtjänst 2006-06-01—07-31
dnr 48/0686/06
e. Revidering av beslutsattesträtt 2006-06-28 och 2006-07-07 (tre st)
f.
Anställningsbeslut Område 2 och 4, 2006-08-03 (tre st)
g. Anställningsbeslut Område 3, 2006-07-03
h. Avskrivning av utestående fordringar 2006-06-09, 2006-06-29,
2006-07-18 och 2006-07-28
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-08-15

Sid
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§ 94
Föreligger för kännedom följande handlingar
a.
b.
c.
d.

Kommunala pensionärsrådet, protokoll 2006-06-13
Kommunala handikapprådet, protokoll 2006-05-08
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, protokoll 2006-06-12
Revisions-PM, granskning av Hjälpmedelscentrum Östra Skåne

Omsorgsnämnden beslutar
att omsorgsförvaltningen på omsorgsnämndens möte i november ska
redovisa hur arbetet med gränsdragningen mellan omsorgsnämnden
och socialnämnden fortskrider
att lägga ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-08-15

Sid
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§ 95
§ 38 au
Delårsbokslut 2006-06-30
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar delårsbokslut per 2006-06-30,
skrivelse 2006-08-09. Bilaga
Delårsbokslutet visar på ett beräknat underskott på totalt 1 890 tkr, en
nettokostnadsavvikelse med 0,3 %.
Det prognostiserade budgetunderskottet kan i huvudsak hänföras till
kravet på annan periodisering vad gäller färdtjänst och att antalet resor
med färdtjänst ökat under året på grund av nytt färdtjänstreglemente.

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att godkänna delårsbokslutet per 2006-06-30 och överlämna det till
kommunstyrelsen.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslutet per 2006-06-30 och överlämna det till
kommunstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-08-15

Sid
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§ 96
§ 40 au
Yttrande över Revisionsrapport, Granskning av intern kontroll,
Hässleholms kommun, 2006-03-01.
Controller Monica Rydlund har skrivet ett förslag till yttrande, daterat
2006-08-10, över Revisionsrapport, Granskning av intern kontroll,
Hässleholms kommun, 2006-03-01. Bilaga.
Kommunledningskontoret har infordrat ett yttrande över granskningen av
intern kontroll från respektive nämnd till den 31 augusti 2006. Nämndernas
yttrande ska samordnas av kommunstyrelsen.
Revisorernas påpekande att nämnden bör beakta vilka kontroller som ska
ske av kvalitetsinriktade rutiner kommer att beaktas framöver genom att
fastställda mål följs upp mer konkret. Revisorerna framhöll att det var
positivt att kontrollen genomförts på bredden med flera inblandade.
Revisorerna saknade en samlad redovisning avseende övertidsuttag och
handkassor. I redovisningen till nämnden avseende 206 års internkontroll
kommer en samlad redovisning över samtliga kontrollområden att lämnas
till nämnden.
Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att

anta yttrandet över revisionsrapporten och överlämna det till
kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden beslutar
att

anta yttrandet över revisionsrapporten och överlämna det till
kommunstyrelsen
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-08-15

Sid
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§ 97
§ 39 au
Uppföljning av övergripande mål
Utredare Jan Nilsson redovisar uppföljning av övergripande mål 2006 för
Omsorgsnämnden daterad 2006-08-08. Bilaga.
Vid granskning av delårsrapporten 2005-06-30 påpekade revisorerna att
det saknades en uppföljning av kommunens övergripande mål, något
som ska göras i samband med årets delårsrapport.
I sammanställningen framgår i vilken omfattning nämndens
övergripande mål uppfyllts under tiden januari – juni 2006.
Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att godkänna uppföljningen av övergripande mål och överlämna den till
kommunledningskontoret.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av övergripande mål med tillägg gällande
beslut som tagits av nämnden på dagens sammanträde och
överlämna uppföljningen till kommunledningskontoret.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunledningskontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-08-15

Sid
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§ 98
§ 40 au
§ 85
2006-06-20
§ 35 au
2006-06-20
Underlag för nybyggnation av särskilt boende
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar underlag för nybyggnation av
platser i särskilt boende och på trygghetsboende, daterad 2006-06-12.
Bilaga
En sammanställning av olika faktorer, bland annat kön till särskilt
boende, väntetider på sjukhuset och åldersutvecklingen de närmsta 15
åren visar på ett behov av fler korttidsplatser. Lämpligast är att de två
enheter som idag har korttid som del av sin verksamhet endast har
korttidsverksamhet. För att klara det krävs en utbyggnad med 38
platser i särskilt boende och lika många platser i så kallat
trygghetsboende.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att

utan eget förslag överlämna ärendet till Omsorgsnämnden för
beslut

John Bruun (fp), Karin Axelsson (m), Maj-Gun Cederlund (kd) och
Kerstin Rittbo (fv) yrkar att ärendet bordläggs till nämndens
sammanträde 2006-08-15
Omsorgsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet till nämndens sammanträde 2006-08-15
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att återremittera ärendet och uppdra åt Omsorgsförvaltningen att
utreda behovet av platser i särskilt boende, trygghetsboende och
korttidsplatser på kort och lång sikt samt
att återredovisa uppdraget till Omsorgsnämnden med förslag till
åtgärder
Omsorgsnämnden beslutar
att uppdra åt Omsorgsförvaltningen att utreda behovet av platser i
särskilt boende, trygghetsboende och korttidsplatser på kort och
lång sikt samt
att återredovisa uppdraget till Omsorgsnämnden med förslag till
åtgärder
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-08-15

Sid
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§ 99
Tillgång till matsalen på Qvarngården
John Bruun (fp) undrar varför de som bor i servicelägenheterna vid
Qvarngården inte får äta i Qvarngårdens matsal.
Utredare Jan Nilsson informerar om att det enligt enhetschefen inte
finns några förfrågningar från dem som bor i servicelägenheterna att få
äta i Qvarngårdens matsal. För en boende har det tidigare planerats
men när hon blev bättre var det inte längre aktuellt. Kan de som vill äta
i matsalen själv förflytta sig är det inget problem, i annat fall räcker inte
nuvarande resurser men det får lösas om behovet finns.
Enhetschefen vill också påpeka att även om man äter tillsammans med
andra är den sociala samvaro som finns i matsalen på andra boende lite
annorlunda på Qvarngården genom att korttidsboende och växelvård
medför att det inte är samma personer som dagligen äter där.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
______

Justering

Utdraget bestyrkes

