SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2006-11-14
Plats och tid

1 (14)

Högalid, Storstugan, kl 13.30 – 16.00

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 (fp)
Tjänstgörande ersättare Christine Friberg (s)
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

Sören Engström (c)
Ulrika Johannesson (s)
Hans Werner (fp)
Lars-Göran Svensson (s)
Eva Chronvall (v)
Gertrud Tuvestam (m)
Karin Paulsson (m)
Margareta Lindquist (kd)
Niklas Grundström (fv)
Leif Nilsson, omsorgschef
Monica Rydlund, controller
Kim Olsen, verksamhetschef
Eva Nilsson, enhetschef
Jan Nilsson, sekreterare

§§ 126-127

Utses att justera

Maj-Gun Cederlund

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justerare

___________________________________________________
Maj-Gun Cederlund

Justering

Paragrafer 126 - 137

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-11-14

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2006-11-14

Anslagsdatum

Sid

2 (14)

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-11-14

Sid

3 (14)

§ 126
Ändring av dagordning
Ordföranden Kerstin Andersson (c) föreslår att dagordningen ändras
enligt följande:
Tillkommande ärenden
• Ändring av grunder för uttag av avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen
• Ändring av sammanträdesdatum för omsorgsnämnden i december
2006.
• För kännedom: Skrivelse från Kasper Kollo angående egenavgifter
för lägervistelse för funktionshindrade
Ärende 6, Utvärdering av projekt om palliativ vård på Kaptensgården
behandlas som första ärende.
Omsorgsnämnden beslutar
i enlighet med ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-11-14

Sid

4 (14)

§ 127
§ 58 ON au
Utvärdering av projekt om palliativ vård på Kaptensgården
Under 2006 har det på Kaptensgården våning 6 bedrivits ett projekt med
utökad bemanning för verksamhet i form av palliativa platser.
Beläggningen har varit mycket varierande men under perioden januari –
september 2006 har i snitt tre av de fem platserna varit belagda.
I slutrapporten ”Gränssnitt för samverkan i Skåne” kan man bl a läsa
följande:
”Enhet för vård i livets slutskede,
• ska avse palliativ vård i livets slutskede, grundtanken ska utgå från
”hospicefilosofin”, vara alternativ till sjukhusvård och vård i ordinärt
boende och bedrivas som en särskild enhet
• huvudmannaskap och intagningsansvar avgörs av lokala
förutsättningar. Finansiering föreslås gemensam och lika fördelad
berörd(a) kommun/kommuner och Region.
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta
att

projektet om palliativ vård på Kaptensgården förlängs med
ytterliggare sex månader tom 2007-06-30

att

förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Region Skåne arbeta
fram en överenskommelse med mål om ett ekonomiskt samarbete
kring palliativa platser.

Enhetschef Eva Nilsson informerar om projektet med palliativa platser
på Kaptensgården.
Omsorgsnämnden beslutar
att

projektet om palliativ vård på Kaptensgården förlängs med
ytterliggare sex månader tom 2007-06-30

att

förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Region Skåne arbeta
fram en överenskommelse med mål om ett ekonomiskt samarbete
kring palliativa platser.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-11-14

Sid
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§ 128
Redovisning av kö till särskilt boende, antal köpta platser mm
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar hur många som 2006-11-10 beviljats
platser på särskilt boende men ännu inte flyttat in.
Sammanlagt 30 personer väntar på plats på särskilt boende varav 16 på
somatikplatser och 14 på demensplatser. Av dem som väntar på plats
bor 12 i bostaden. Det är 131 boende på privata vårdhem och 38 på
psykiatriplatser. Det finns inte någon person som väntat i mer än tre
månader på plats.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
______

Justering

Utdraget bestyrkes
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Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-11-14

Sid
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§ 129
Redovisning av delegeringsbeslut
a.

Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2006-10-01 – 10-31
1. Hemtjänst, bifall och avslag
92+5
beslut
2. Särskilt boende, bifall och avslag
20+1
beslut
3. Bostad med särskild service
1+0
beslut
4. Korttid, bifall och avslag
32+0
beslut
5. Avlösning, bifall och avslag
3+1
beslut
6. Kontaktperson, bifall och avslag
4+0
beslut
7. Trygghetslarm, bifall och avslag
76+0
beslut
8. Matdistribution, bifall och avslag
47+0
beslut

b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 2006-10-01--10-31 18+0 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2006-10-01--10-31
98+1 beslut
d. Riksfärdtjänst 2006-10-01—10-31
dnr 101112/06
e. Revidering av beslutsattesträtt 2006-10-10, 2006-10-23 och 2006-10-25
f.
Anställningsbeslut Område 3, 2006-10-16
g. Beslut om avskrivning av fordringar, 2006-10-18
h. Jämkning på grund av dubbla boendekostnader, 2006-02-16 – 10-12
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 130
Föreligger för kännedom följande handlingar
a.
b.
c.
d.

Omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 2006-10-10
Handikapprådets protokoll 2006-09-28
Pensionärsrådets protokoll 2006-10-16
Socialnämnden, protokollsutdrag 2006-10-24 § 93 ang överföring av
verksamhet
e. Förtroendenämnden Skåne, återrapportering 2006-01-01 – 06-30
f. Gemensam skrivelse ang elförsörjning på Kaptensgården, 2006-10-17
g. Tandvårdsnämnden, protokollsutdrag 2006-09-29 § 36 angående
förlängning av projekt
h. Kaspers Kollo, skrivelse 2006-10-11 ang uttagande av egenavgift för
lägervistelse för funktionshindrade
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-11-14

Sid
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§ 131
§ 57 ON au
Budgetuppföljning 2006-10-31
Controller Monica Rydlund redovisar tertialuppföljning per 2006-10-31,
skrivelse 2006-11-13. Bilaga
Tertialuppföljningen visar på ett beräknat underskott på totalt 6 719 tkr,
en ökning med 2 782 tkr jämfört med föregående månad, en
nettokostnadsavvikelse med 1,2 %.
Det prognostiserade budgetunderskottet kan i huvudsak hänföras till
kravet på annan periodisering vad gäller färdtjänst att antalet resor med
färdtjänst ökat under året på grund av nytt färdtjänstreglemente,
kostnad för en placering inom LSS i enskild verksamhet samt nyöppnat
boende inom psykiatrin. Det ökade underskottet beror företrädesvis på
ett ökat intäktsunderskott för LASS. Kostnaderna för färdtjänst och LASS
är mycket svåra för förvaltningen att påverka.

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen per 2006-10-31 samt
att uppmana till stor återhållsamhet i verksamheten under resten av
året, främst avseende vikarier, inköp och resor.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen per 2006-10-31,
att uppmana till stor återhållsamhet i verksamheten under resten av
året, främst avseende vikarier, inköp och resor samt
att delegera till arbetsutskottet att varannan vecka med förvaltningen
följa upp den ekonomiska utvecklingen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-11-14

Sid
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§ 132
§ 59 ON au
Detaljplan för område norr om Hassellunden för äldreboende
Utredare Jan Nilsson redovisar förslag till detaljplan för område norr om
Hassellunden, Hässleholms tätort. Bilaga.
Planområdet är beläget norr om Hassellundsområdet, utmed
Hovdalavägen med för kvarteret föreslaget namn Hasselgården, gäller
för verksamhetsområde för handel, industri eller lager. I planförslaget
föreslås området istället bebyggas med bostäder, för äldreboende med
särskilt boende och trygghetsboende.
Synpunkter på förslaget ska ha inkommit till Byggnadsnämnden senast
2006-11-28 för att kunna beaktas.
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta
att

tillstyrka förslaget till detaljplan för området norr om
Hassellunden för bostäder för äldreboende samt

att

när förvaltningens utredning av platsbehovet inom
äldreomsorgen fram till 2020 presenterats ta ställning till
behovet av särskilt boende och trygghetsplatser i kvarteret
Hasselgården.

Omsorgsnämnden beslutar
att

tillstyrka förslaget till detaljplan för området norr om
Hassellunden för bostäder för äldreboende samt

att

uppmana byggnadsnämnden i planeringen även beakta
infrastrukturfrågorna med hänsyn till att det planeras för ett
äldreboende

att

när förvaltningens utredning av platsbehovet inom
äldreomsorgen fram till 2020 presenterats ta ställning till
behovet av särskilt boende och trygghetsplatser i kvarteret
Hasselgården.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 133
§ 60 ON au
Projektet IntraPhone
Verksamhetschef Kim Olsen presenterar projektet IntraPhone.
Arbetsutskottet beslutar
att

informationen ska ges till Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum
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Sid
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§ 134
§ 61
Utdelning av medel ur Stiftelsen Bröderna Einar och Arvid Hjorts
minnesfond
Föreligger skrivelse 2006-10-03 från utredningssekreterare Eva Klang
med förslag. Bilaga.
Föreskriften beträffande stiftelsens ändamål innebär att medlen ska
förvaltas av Vankiva gamla kommun och att avkastningen varje år ska
användas till de gamlas fest och trevnad, i första hand under julhelgen.
Stiftelsen kapitalbehållning uppgår till 807 912 000 kr, 5 000 kr finns
disponibelt för utdelning.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att dela ut 5 000 kr ur stiftelsen Bröderna Einar och Arvid Hjorts
minnesfond till Vankiva församlings minnesfond,
att redogörelse skall lämnas under år 2007 över hur utdelade medel
under år 2006 använts.
Omsorgsnämnden beslutar
att dela ut 5 000 kr ur stiftelsen Bröderna Einar och Arvid Hjorts
minnesfond till Vankiva församlings minnesfond,
att redogörelse skall lämnas under år 2007 över hur utdelade medel
under år 2006 använts.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till:
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 135
§ 62 ON au
Förtydligande av omsorgsnämndens beslut § 109/2006
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar förslag daterat 2006-11-08 avseende
förtydligande av omsorgsnämndens beslut gällande boendet på
Bokeberg. Bilaga.
Omsorgsnämnden tog § 108/01 beslut att Bokeberg ska klassas som
särskilt boende i vilket hemtjänst beviljas.
Eftersom begreppet trygghetsboende inte är lagreglerat måste
nämndens beslut § 109/06 förtydligas så att det klart framgår om
Bokeberg är en särskild boendeform eller sk ordinärt boende.

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att

upphäva beslutet § 108/01 och därmed att servicelägenheterna på
Bokebergsgården inte klassas som särskilt boende.

Omsorgsnämnden beslutar
att

upphäva beslutet § 108/01 och därmed att servicelägenheterna på
Bokebergsgården inte klassas som särskilt boende.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 136
§ 63 ON au
Ändring i grunder för uttag av avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar förslag daterat 2006-11-08 avseende
taxor och grunder för uttag av avgifter med anledning av nämndens
beslut att Bokeberg inte ska vara ett särskilt boende. Bilaga.
I de taxor och avgifter som antagits av kommunfullmäktige framgår att
Bokeberg är en del av det särskilda boendet. Efter nämndens beslut att
lägenheterna inte längre är klassade som särskilt boende behöver
lydelsen ändras i dokument som berör taxor och avgifter inom
äldreomsorgen.
Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att

lydelsen i tillämpningsföreskrifter till taxor inom äldre- och
handikappomsorgen ändras enligt förslag samt att

omsorgsnämnden beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att

lydelsen i Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och
handikappomsorg” ändras enligt förslag

att

lydelsen i hemtjänsttaxan ändras enligt förslag

att

lydelsen i hemsjukvårdstaxan ändras enligt förslag.

Omsorgsnämnden beslutar
att

lydelsen i tillämpningsföreskrifter till taxor inom äldre- och
handikappomsorgen ändras enligt förslag samt att

omsorgsnämnden beslutar
att

föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige
beslutar
att

lydelsen i Grunder för uttag av avgifter inom äldre- och
handikappomsorg” ändras enligt förslag

att

lydelsen i hemtjänsttaxan ändras enligt förslag

att
lydelsen i hemsjukvårdstaxan ändras enligt förslag.
_____
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 137
Ändring av sammanträdesdatum för omsorgsnämnden i december 2006.
Rolf Delcomyn (s) och Karin Axelsson (m) framför önskemål att
omsorgsnämndens sammanträde i december flyttas då de 2006-12-12
har fått politiska uppdrag inom Region Skåne.
Omsorgsnämnden beslutar
att omsorgsnämndens nästa sammanträde blir 2006-12-19 kl 13.30 i
Storstugan, Högalid

Justering

Utdraget bestyrkes

