SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2004-01-21
Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Storstugan Högalid, kl 09.00-16.00, uppehåll 12.00-12.45
Kerstin Andersson (c) ordf
Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf
John Bruun (fp) 2:e vice ordf
Jenny Önnevik (s)
Lars Rosén (s)
Majliss Persson (c)
Anita Peterson (v)

Karin Axelsson (m)
Karl-Erik Nilsson (m)
Maj-Gun Cederlund (kd)
Kerstin Rittbo (fv)
Tjänstgörande ersättare Hans Werner (fp)
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

1(16)

§ 14

§§ 1-13

§§ 1-13

Sören Engström (c)
Ulrika Johannesson (s)
Hans Werner (fp)
Mona Svensson (c)
Gilbert Grip (v)
Gertrud Tuvestam (m)
Karin Paulsson (m)
Margareta Lindquist (kd)
Niklas Grundström (fv)

§§ 1-13
§ 14
§§ 1-13

§§ 1-7

Annica Winberg, förvaltningschef
Leif Ydrefelt, avdelningschef
Monica Rydlund, controller
Eva Hermansson, MAS
MariAnne Norén, verksamhetschef
Heinz-Otto Bootz, verksamhetschef
Kim Olsen, verksamhetschef
Ylva Ingemansson, projektledare
Ann-Margret Richard, avgiftsassistent
Sonny Månsson, inköpschef
Jan Nilsson, sekreterare

§§ 1-13
§§ 1-13
§§ 1-13
§§ 1-3, 5, 7
§§ 1-3, 5
§ 14

Utses att justera

Jenny Önnevik

Justeringsplats
tid

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justerare

___________________________________________________
Jenny Önnevik

Justering

Paragrafer 1- 14

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-01-21

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2004-01-21

Anslagsdatum

Sid

2(16)

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-01-21

ON § 1
Rapport från Kommunala Handikapprådet (KHR)
Jenny Önnevik informerar om KHR:s möte 2003-12-11.
Omsorgsnämnden
tackar för rapporten
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

3(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-01-21

Sid

4(16)

ON § 2
Redovisning av delegeringsbeslut
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut enligt följande:
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2003-12-01--31
1. Hemtjänst, bifall
93
beslut
2. Korttidsvistelse/växelvård, bifall
26
beslut
3. Särskilt boende, avslag och bifall
1+30
beslut
4. Boendestöd, bifall
6
5. Dagverksamhet dementa, bifall
1
beslut
b. LSS-insatser, § 9 pkt 2,3,4,6,7&10, avslag och
bifall 2003-12-01-31
5+21 beslut
c. Färdtjänst, avslag och bifall 2003-12-01--31, 1+65 beslut
d. Riksfärdtjänst 2003-12-01--31, dnr 354-399/03
e. Revidering av beslutsattestant 2003-12-10
f. Anställningsbeslut Område Sydöst 2003-12-09
g. Anställningsbeslut Område LSS 2003-12-08
h. Anställningsbeslut Område Väster 2003-12-05 och 2003-12-23
i. Anställningsbeslut Område Norr 2003-12-08 och 2003-12-23
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar exempel på hur ett ärende
avseende ansökan om hemtjänst handläggs och beslutas.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-01-21

Sid

5(16)

ON § 3
Föreligger för kännedom följande handlingar
a.
b.
c.
d.

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2003-12-03
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2003-12-17 § 329 (Ansökan om bidrag)
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, protokoll 2003-12-08
FoU Skåne, Inbjudan till cirkel för politiker i bl a omsorgsnämnder,
2003-12-17
e. Avsägelse plats i Omsorgsnämnden, 2004-01-07
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga protokollen och yttrandet till handlingarna.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-01-21

ON § 4
ON au § 2
Budget 2004

Sid

6(16)

2004-01-09

Förvaltningschef Annica Winberg redovisar ett förslag daterat
2003-12-30 i rubricerat ärende. Bilaga.
Omsorgsnämndens tilldelade budgetram för 2004 är 555 497 tkr.
Verksamhetsområdena, handläggarkontoret och centralförvaltningen
har efter av förvaltningen antagna resursfördelningsprinciper tagit
fram ett förslag till internbudget.
Arbetsutskottet beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att fastställa upprättade förslag till internbudget för 2004 avseende
såväl drift- som investeringar.
Omsorgsnämnden beslutar
att fastställa upprättade förslag till internbudget för 2004 avseende
såväl drift- som investeringar.
_____

Protokollsutdrag till:
Ekonomiavdelningen + bilaga
Verksamhetschefer
Avdelningschef handläggarkontoret
Controller

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-01-21

ON § 5
ON au § 3
Hemtjänsttaxa

Sid

7(16)

2004-01-09

Förvaltningschef Annica Winberg redovisar ett förslag daterat
2003-12-30 i rubricerat ärende. Bilaga.
Omsorgsnämnden återremitterade i december 2003 ärendet till
Omsorgsförvaltningen med uppdrag att göra en beräkning på vad en
taxa på 150 respektive 200 kr/tim skulle ge i intäktsökning.
Beräkningen visar en intäktsökning på 1 954 tkr för höjning från 100
till 200 kr/tim och en ökning med 1 100 tkr för en höjning från 100
till 150 kr/tim.
Arbetsutskottet beslutar
att information ska ges till Omsorgsnämnden på nästa sammanträde
och att ärendet ska tas upp för beslut på Omsorgsnämndens
sammanträde i februari.
Avgiftsassistent Ann-Margret Richard redovisar genomförd beräkning.
Omsorgsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till Omsorgsförvaltningen för att utarbeta
ett nytt förslag till hemtjänsttaxa och se över övriga avgifter och
taxor inom Omsorgsnämndens verksamhet.

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-01-21

Sid

8(16)

ON § 6
ON au § 5
2004-01-09
Kommunal samverkan om färdtjänst
Förvaltningschef Annica Winberg redovisar förslag daterat 2003-1230 i rubricerat ärende. Bilaga.
Kommunerna som genom avtal med Skånetrafiken betjänas av
beställningscentralen för Östra Skåne har inlett ett samarbete för att
nå en bättre fungerande färdtjänst.
Arbetsutskottet beslutar
att säga upp färdtjänstavtalet snarast för omförhandling samt
att ge Rolf Delcomyn (s), som representant i styrgruppen mandat
att företräda kommunen i arbetet med att ta fram ett nytt avtal
med Region Skåne.
Omsorgsnämnden beslutar
att säga upp färdtjänstavtalet snarast för omförhandling samt
att ge Rolf Delcomyn (s), som representant i styrgruppen mandat
att företräda kommunen i arbetet med att ta fram ett nytt avtal
med Region Skåne.
_____

Protokollsutdrag till:
Rolf Delcomyn

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-01-21

ON § 7
ON au § 6
Arbetstidsmodeller

Sid

9(16)

2004-01-09

Projektledare Ylva Ingemansson informerar om förslag till
arbetstidsmodeller inom vård och omsorg, december 2003. Bilaga.
Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att arbeta fram olika
arbetstidsmodeller inom vård och omsorg för att uppnå bra, optimala
och effektiva modeller avseende arbetstidsförläggning. En
projektgrupp har tagit fram förslag till olika arbetstidsmodeller.
Arbetsutskottet beslutar
att Omsorgsnämnden ska informeras om förslaget till
arbetstidsmodeller på sammanträdet 21 januari och
att om enighet uppnåtts vid förhandling med Kommunal ska
Omsorgsnämnden ta beslut om förslaget.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-01-21

ON § 8
ON au § 8
Utformning av protokoll

Sid

10(16)

2004-01-09

Förvaltningschef Annica Winberg redovisar förslag daterat
2003-12-19 i rubricerat ärende. Bilaga.
I kommunens uppgifter ligger att ge service till allmänheten och att
stötta den demokratiska processen. Som en del av arbetet med att
stärka koncerntänkandet har en gemensam utformning av
kommunens protokoll utarbetats.
Arbetsutskott beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att inte ta fram ett eget förslag till utformning av protokoll utan att
arbeta efter de centralt framtagna riktlinjerna
Omsorgsnämnden beslutar
att inte ta fram ett eget förslag till utformning av protokoll utan att
arbeta efter de centralt framtagna riktlinjerna.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-01-21

Sid

11(16)

ON § 9
ON au § 9
2004-01-09
Aktivitetsplan Mål- och visionsarbetet 2004
Förvaltningschef Annica Winberg redovisar förslag i rubricerat ärende.
Bilaga.
Förslaget innebär att under 2004 ska bland annat en förbättring av
distribution av kallelser och handlingar till nämnden ske, en
mediaplan ska antas och ej verkställda beslut ska återredovisas till
Omsorgsnämnden. Förändringarna ska genomföras successivt med
början i februari 2004.
Arbetsutskott beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att anta föreslagen aktivitetsplan för mål och visionsarbetet 2004
med ändringen att Förbättrad protokollsdistribution påbörjas i
februari 2004.
Omsorgsnämnden beslutar
att anta föreslagen aktivitetsplan för mål och visionsarbetet 2004.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-01-21

Sid

12(16)

ON § 10
ON au § 10
2004-01-09
Handbok för hjälpmedelsfrågor
Förvaltningschef Annica Winberg redovisar förslag daterat
2003-12-19 i rubricerat ärende. Bilaga.
Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor har tidigare tagit
fram en gemensam policy och gemensamma rekommendationer för
hjälpmedel som antogs av Omsorgsnämnden § 101/02.
Samverkansorganisationen har nu tagit fram ”Gemensam
hjälpmedelshandbok; Rekommendationer på produktnivå”. Styrelsen
för Kommunförbundet Skåne rekommenderar kommunerna att anta
denna.
Arbetsutskott beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att anta Gemensam hjälpmedelshandbok; rekommendationer på
produktnivå.
Omsorgsnämnden beslutar
att anta Gemensam hjälpmedelshandbok; rekommendationer på
produktnivå.
_____

Protokollsutdrag till:
Enhetschefen rehabteamet + bilaga

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-01-21

Sid

13(16)

ON § 11
ON au § 11
2004-01-09
Sammanträdesplan 2004
Förvaltningschef Annica Winberg redovisar förslag i rubricerat ärende.
Bilaga.
Arbetsutskott beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att anta föreslagen plan för sammanträdesdagar 2004.
Omsorgsnämnden beslutar
att anta föreslagen plan för sammanträdesdagar 2004
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-01-21

Sid

14(16)

ON § 12
ON au § 12
2004-01-09
Överföring av tjänst från Omsorgsnämnden till Tekniska nämnden
Förvaltningschef Annica Winberg redovisar förslag daterat
2003-12-30 i rubricerat ärende. Bilaga.
Tjänsten som tillgänglighetskonsulent föreslås överföras från
Omsorgsnämnden till Tekniska nämnden.
Arbetsutskott beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att tjänsten som tillgänglighetskonsulent överförs till Tekniska nämnden
att medel för tjänsten beräknad på 2004 års lönenivå överförs med
160 935 kr till Tekniska nämnden.
Omsorgsnämnden beslutar
att tjänsten som tillgänglighetskonsulent överförs till Tekniska nämnden
att medel för tjänsten beräknad på 2004 års lönenivå överförs med
160 935 kr till Tekniska nämnden.
_____

Protokollsutdrag till:
Kommunstyrelsen + bilaga
Tekniska nämnden + bilaga
Gerhard Leth

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-01-21

Sid

15(16)

ON § 13
ON au § 13
2004-01-09
Konvertering av tjänst som medicinskt ansvarig sjuksköterska till
verksamhetschef
Förvaltningschef Annica Winberg redovisar förslag daterat
2004-01-08 i rubricerat ärende. Bilaga.
Förslaget innebär att den funktion som i den organisation som gäller
från och med 2004-02-02 svarar för hemsjukvård, hemvård, korttid,
hjälpmedel och rehabilitering delas upp i två separata
verksamhetsområden. Av två befintliga tjänster som medicinskt
ansvarig sjuksköterska föreslås en konverteras till verksamhetschef
för korttidsverksamhet, rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning.
Arbetsutskottet beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att i enlighet med tjänsteskrivelsen konvertera 1,0 tjänst som
medicinskt ansvarig sjuksköterska till verksamhetschef
att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra
organisationsförändringen i den takt det är möjligt för berörda
verksamheter och så att administrativa rutiner fungerar
Omsorgsnämnden beslutar
att i enlighet med tjänsteskrivelsen konvertera 1,0 tjänst som
medicinskt ansvarig sjuksköterska till verksamhetschef
att uppdra åt förvaltningschefen att genomföra
organisationsförändringen i den takt det är möjligt för berörda
verksamheter och så att administrativa rutiner fungerar
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-01-21

Sid

16(16)

ON § 14
ON au § 7
2004-01-09
Upphandling vård och omsorg
Utredare Jan Nilsson redovisar förslag till underlag för upphandling av
vård- och omsorgstjänster, daterat 2004-01-09. Bilaga.
Omsorgsnämnden har beslutat att genomföra en upphandling av
externa vårdhemsplatser med ramavtal. Avtalen ska gälla från och
med 2004-07-01. Syftet är att säkerställa en hög kvalitet på den vård
som tillhandahålles.
Arbetsutskott beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att anta förslaget till upphandlingsunderlag med de justeringar som
tillkommer.
Omsorgsnämnden beslutar
att efter beslutade revideringar godkänna underlag till Upphandling av
vård- och omsorgstjänster
att uppdra åt Omsorgsförvaltningen att med stöd av inköpsavdelningen
genomföra ny upphandling av vård- och omsorgstjänster.
_____

Protokollsutdrag till:
Inköpschefen

Justering

Utdraget bestyrkes

