SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2006-12-19
Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

1 (12)

Högalid, Storstugan, kl 13.30 – 15.00

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)
Kerstin Rittbo (fp)
Sören Engström (c)
Ulrika Johannesson (s)
Hans Werner (fp)
Christine Friberg (s)
Eva Chronvall (v)
Gertrud Tuvestam (m)
Karin Paulsson (m)
Margareta Lindquist (kd)
Niklas Grundström (fv)

Övriga deltagande

Leif Nilsson, omsorgschef
Monica Rydlund, controller
MariAnne Norén, verksamhetschef
Elisabet Mineur, verksamhetschef
Kim Olsen, verksamhetschef
Yvonne Kant, tf verksamhetschef
Leif Ydrefelt, avdelningschef
Kajsa Thorsell, MAS
Jan Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Kerstin Rittbo

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justerare

___________________________________________________
Kerstin Rittbo

Justering

Paragrafer 138 - 147

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-12-19

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2006-12-19

Anslagsdatum

Sid

2 (12)

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-12-19

Sid

3 (12)

§ 138
Redovisning av kö till särskilt boende, antal köpta platser mm
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar hur många som 2006-12-18
beviljats platser på särskilt boende men ännu inte flyttat in.
Sammanlagt 33 personer väntar på plats på särskilt boende varav 18 på
somatikplatser och 15 på demensplatser. Av dem som väntar på plats
bor 15 i bostaden. Det är 172 boende på privata vårdhem varav 39 på
psykiatriplatser. Det finns en person som på grund av eget val väntat i
mer än tre månader på plats.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-12-19

Sid
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§ 139
Redovisning av delegeringsbeslut
a.

Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2006-11-01 – 11-30
1. Hemtjänst, bifall och avslag
112+3 beslut
2. Särskilt boende, bifall och avslag
31+2 beslut
3. Boendestöd, bifall och avslag
1+0 beslut
4. Korttid, bifall och avslag
26+2 beslut
5. Avlösning, bifall och avslag
8+0 beslut
6. Dagverksamhet, demens, bifall och avslag 4+0 beslut
7. Trygghetslarm, bifall och avslag
100+0 beslut
8. Matdistribution, bifall och avslag
72+0 beslut

b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 2006-11-01--11-30 22+4 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2006-11-01--11-30
107+0 beslut
d. Riksfärdtjänst 2006-11-01—11-30
dnr 113133/06
e. Revidering av beslutsattesträtt 2006-11-29
f. Anställningsbeslut Område 1, 2006-05-22, 2006-11-29 och 2006-12-04
g. Anställningsbeslut Område 2 och 4, 2006-12-05
h. Anställningsbeslut Område 3, 2006-12-06
i. Beslut om avskrivning av fordringar, 2006-11-08, 2006-11-13, 2006-11-17
och 2006-12-07 (2 st)
j. Jämkning på grund av dubbla boendekostnader, 2006-11-17 och
2006-12-04.
k. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2006-11-14, sekretess
l. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokollsutdrag 2006-12-07 § 66
ang Överföring av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst
till Region Skåne, Skånetrafiken
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-12-19

Sid
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§ 140
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2006-10-30 § 143 ang arvoden
till förtroendevalda
b. Kommunstyrelsen, protokollsutdrag 2006-10-04 § 135 ang
utvärderingsrapport över revisorernas granskning av äldreomsorgen
och intäktsrutiner.
c. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2006-11-14
d. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2006-12-07
e. Länsstyrelsen, PM 2006-11-17 ang uppföljningsbesök av POverksamhet i Skåne
f. SPF, protokollsutdrag 2006-11-17 § 5 ang medel för anhörigstöd
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-12-19

Sid
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§ 141
§ 65 ON au
Budgetuppföljning 2006-11-30
Controller Monica Rydlund redovisar budgetuppföljning per 2006-11-30,
skrivelse 2006-12-07. Bilaga
Budgetuppföljningen visar på ett beräknat underskott på totalt 7 461 tkr,
en ökning med 742 tkr jämfört med föregående månad, en
nettokostnadsavvikelse med 1,3 %.
Det prognostiserade budgetunderskottet kan i huvudsak hänföras till
kravet på annan periodisering vad gäller färdtjänst, låga lönebikostnader
inom hemtjänsten, lägre intäkter än budgeterat inom LASS, nya köpta
platser för barn inom LSS och samt nyöppnat boende inom psykiatrin.
Kostnaderna för färdtjänst och LASS är mycket svåra för förvaltningen att
påverka.

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen per 2006-11-30.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen per 2006-11-30
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-12-19

Sid
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§ 142
§ 68 ON au
Uppsägning av avtal gällande vårdcentraler i Hästveda och Sösdala
Omsorgschef Leif Nilsson informerar om verksamheten på
vårdcentralerna i Hästveda och Sösdala i förhållande till avtalet.
Avtalet mellan Omsorgsnämnden och Primärvården Skåne Nordost
gäller 2005-10-01 t o m 2006-12-31 och därefter tillsvidare med två års
uppsägningstid. Avtalet föreslås sägas upp för att kunna göra en
utvärdering av verksamheten inte minst med utgångspunkt från om
nuvarande verksamhet har ett medborgarvärde. Uppfyller parterna de
uppgifter och åtagande som framgår av avtalet?

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att avtalet sägs upp senast 2006-12-31.
att förvaltningen, i enlighet med avtalet, får i uppdrag att i samverkan
med primärvården i Region Skåne utvärdera verksamheten och
avtalstexten, utvärderingen ska redovisas för omsorgsnämnden och
kommunstyrelsen senast 2007-04-30.
Omsorgsnämnden beslutar
att avtalet sägs upp senast 2006-12-31
att förvaltningen, i enlighet med avtalet, får i uppdrag att i samverkan
med primärvården i Region Skåne utvärdera verksamheten och
avtalstexten, utvärderingen ska redovisas för omsorgsnämnden och
kommunstyrelsen senast 2007-04-30.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-12-19

Sid
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§ 143
§ 69 ON au
Intern kontroll 2006
Controller Monica Rydlund redovisar genomförd internkontroll under
2006 daterad 2006-12-12. Bilaga.
Syftet med internkontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå
allvarliga fel. Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
och ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål,
riktlinjer och föreskrifter.
Nämnden beslöt § 66/06 om internkontrollplanen 2006 som omfattar 11
olika områden, resultatet av granskningarna framgår av bilaga.
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta
att

godkänna genomförd Internkontroll 2006 och överlämna den till
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer

Omsorgsnämnden beslutar
att

godkänna genomförd Internkontroll 2006 och överlämna den till
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-12-19

Sid
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§ 144
§ 70 ON au
Ansökan från Partnergruppen Vittsjö
Utredare Jan Nilsson redovisar förslag till yttrande daterat 2006-12-11
avseende ansökan från Partnergruppen Vittsjö om ändrad verksamhet i
två lokaler. Bilaga.
Länsstyrelsen har översänt ansökan från Partnergruppen Vittsjö för
yttrande senast 2007-01-12. Ansökan avser en förändring som innebär
att man för den verksamhet som kallas Gul grupp vill ha matplats och
expedition i en nyinköpt närliggande fastighet. Avsikten är att en av Gul
grupps boendeenheter ska bli ett mer renodlat gruppboende,
verksamhet eller bemanning i övrigt kommer att vara oförändrat.
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta
att

tillstyrka ansökan från Partnergruppen Vittsjö om ändrad
verksamhet i lokalerna för Gul grupp.

Omsorgsnämnden beslutar
att

tillstyrka ansökan från Partnergruppen Vittsjö om ändrad
verksamhet i lokalerna för Gul grupp.
_____

Protokollsutdrag och skrivelse till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
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2006-12-19

Sid
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§ 145
§ 71 ON au
Ansökan om utökat tillstånd
Utredare Jan Nilsson redovisar förslag till yttrande daterat 2006-12-11
avseende ansökan om utökat tillstånd för Vinslövshemmet. Bilaga.
Länsstyrelsen har översänt en ansökan från Vinslövshemmet för yttrande
senast 2007-01-03. Ansökan avser en utökning med en eller två
träningslägenheter i Vinslöv. Avsikten är att förbereda den boende att
klara ensamhet och känna trygghet i eget boende. Vinslövshemmet vill
kunna erbjuda en samhällsintegration för personer med psykiska
sjukdomar/funktionshinder. Vid flera tillfällen har boende från andra
kommuner som bott i träningslägenhet i Hässleholm föreslagits att
mantalsskriva sig i Hässleholm. Det måste därför klart framgå av den
individuella planen att avsikten med träningsboendet är att förbereda för
en flyttning tillbaks till hemkommunen.

Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta
att

tillstyrka Vinslövshemmets ansökan om utökat tillstånd med upp till
två träningslägenheter, samt

att

det bör i tillståndet framgå att boende i träningslägenhet alltid ska
föregås av en överenskommelse med placerande kommun att
avsikten med boendet är att förbereda för återflyttning till
hemkommunen.

Omsorgsnämnden beslutar
att

tillstyrka Vinslövshemmets ansökan om utökat tillstånd med upp till
två träningslägenheter, samt

att

det bör i tillståndet framgå att boende i träningslägenhet alltid ska
föregås av en överenskommelse med placerande kommun att
avsikten med boendet är att förbereda för återflyttning till
hemkommunen.
_____

Protokollsutdrag och skrivelse till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Sid

11 (12)

§ 146
Syn- och hörselkonsulenter
Verksamhetschef Kim Olsen informerar om förvaltningens uppdrag att
genomföra utbildningar för syn- och hörselkonsulenter. Tanken är att ge
stöd åt personal inom hemvården i st f syn- och hörselkonsulenter. Det
fanns inget intresse från Glimåkra folkhögskola att genomföra
utbildningen på annat sätt än som för närvarande. Konsulenterna kan
även ge stöd i hemmet men avsikten är att flera ska kunna ge stödet
inte specifik personal med bara de uppgifterna.
Flexvux i Hässleholm är intresserade av att genomföra en sådan
utbildning men planerat möte blev inställt på grund av sjukdom.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 147
Ordföranden avslutar mandatperioden
Ordförande Kerstin Andersson (c) gör en sammanfattning av vad som
hänt under mandatperioden och tackar ledamöter, ersättare och
tjänstemän inom Omsorgsförvaltningen för de gångna fyra åren samt
önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Karin Axelsson (m) framför en hälsning och tack till personalen för ett
bra arbete under mandatperioden och önskar den nya nämnden lycka till
i sitt arbete kommande mandatperiod.
1:e vice ordföranden Rolf Delcomyn (s) tackar ordföranden för det
gångna året.
2:e vice ordföranden John Bruun (fp) tackar för det samarbete som varit
och önskar samtliga närvarande God Jul och Gott Nytt År.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

