SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2004-08-11

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande
ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

1 (14)

Storstugan Högalid, 09.00 – 13.45

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

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

§§ 110

§§ 110-115

Annica Winberg, förvaltningschef
Heinz-Otto Bootz, verksamhetschef
Eva Hermansson, verksamhetschef
Kim Olsen, verksamhetschef
Leif Ydrefelt, avdelningschef
Gunilla Lovén, IT-ansvarig
Eva Klang, utredningssekreterare
Jan Nilsson, sekreterare

§§ 110
§§ 110

Utses att justera

Karl-Erik Nilsson

Justeringsplats
tid

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justering

Paragrafer 110–121

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-08-11

Sid
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Justerare

___________________________________________________
Karl Erik Nilsson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2004-08-11

Anslagsdatum

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-08-11

Sid

3 (14)

§ 110
Besparingsförslag – Information
Förvaltningen informerade om underlaget till dagens ärenden
gällande besparingsförslag, se § 116-120.
Omsorgsnämnden beslutar
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-08-11

Sid
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§ 111
Ändrad dagordning
Ordföranden föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Tillkommande ärende:
• Information om förändringar på Kaptensgården
Utgår:
• Rapport från Kommunala Handikapprådet
Omsorgsnämnden beslutar
att ändra dagordningen i enlighet med ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-08-11

Sid

5 (14)

§ 112
Redovisning av delegeringsbeslut
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut enligt följande:
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2004-06-01—07-31
1. Hemtjänst, avslag och bifall 3+189 beslut
2. Korttidsvistelse/växelvård, bifall
2+59 beslut
3. Särskilt boende, avslag och bifall
9+36 beslut
4. Boendestöd, bifall
5
beslut
5. Dagverksamhet dementa, bifall
2
beslut
6. Ledsagning, bifall
1
beslut
b. LSS-insatser, § 9:2-9, avslag och bifall 2004-06-01—07-31 12+74
beslut
c. Färdtjänst, avslag och bifall 2004-06-01—07-31, 5+176 beslut
d. Riksfärdtjänst
2004-06-01—07-31, dnr 143 - 221/04
e. Anställningsbeslut Område 1
2004-07-09
f. Anställningsbeslut Område 2+4 2004-07-06, 2004-07-19
g. Anställningsbeslut Område 3 LSS 2004-06-22
h. Revidering av beslutsattestanter Område 2, 2004-05-17
i. Avskrivning av småbelopp i hemtjänsten, Område Sydost, 2004-06-29
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-08-11

Sid
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§ 113
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 2004-08-04
b. Pensionärsrådet, protokoll 2004-06-21
c. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokollsutdrag 2004-06-23 §
250. Anställande av Omsorgschef
d. Länsstyrelsen, Redovisning av anmälan av personskada i
verksamhet enligt LSS, Rutiner
e. Kommunförbundet Skåne, minnesanteckningar 2004-06-16,
Kommittén för vård och omsorg
f. Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, protokoll 2004-06-14
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga protokoll, minnesanteckningar och redovisning till
handlingarna.

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-08-11

Sid
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§ 114
Rapport från beredning med Kommunala Pensionärsrådet
Förvaltningschef Annica Winberg rapporterar från beredning med KPR
2004-08-05.
Omsorgsnämnden
tackar för rapporten
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-08-11

Sid
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§ 115
au § 101
Delårsrapport 2004-06-30
Föreligger delårsrapport per 2004-06-30. Bilaga.
Förvaltningschef Annica Winberg kommenterar den inte helt färdiga
rapporten ytterligare. Det framgår i rapporten att Omsorgsnämnden
efter antagen kompletteringsbudget och beslut om sparbeting fått en
budgetram på 548 277 tusen kronor, en minskning med 7 220 tkr.
Rapporten visar ett underskott om 3 709 tkr inklusive det av
kommunfullmäktige fastställda sparkravet på 0,7 %.
Arbetsutskottet beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att med godkännande överlämna delårsrapporten till
Kommunstyrelsen
Omsorgsnämnden beslutar
att med godkännande överlämna delårsrapporten till
Kommunstyrelsen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-08-11

Sid
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§ 116
au § 102
Besparingsförslag – Personalkostnadsminskning administration 2004
Föreligger förslag av förvaltningschef Annica Winberg till personalkostnadsminskning administration 2004, daterat 2004-07-21. Bilaga.
Ny funktionell och administrativ organisation, centraliserad områdesorganisation och indragning av projekttjänster förväntas ge positiva
ekonomiska effekter.
Förväntad besparing är på delårseffekt 2004 650 tkr och helårseffekt
2005 2,0 mkr.
Vakansprövning är delegerat till förvaltningschefen vilket innebär att
ärendet ej är ett beslutsärende för Omsorgsnämnden. Besparingen
ska dock ingå i det samlade sparbetinget.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att uppmana förvaltningschefen att genomföra personalminskningar
enligt förslag.
Omsorgsnämnden beslutar
att uppmana förvaltningschefen att genomföra personalminskningar
enligt förslag.
____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-08-11

Sid
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§ 117
au § 103
Besparingsförslag – IT-verksamheten
Föreligger skrivelse av förvaltningschef Annica Winberg avseende
förändringar inom IT-verksamheten, daterad 2004-07-08. Bilaga.
IT-verksamheten har en central funktion i det dagliga arbetet och
systemen är viktiga för verksamhetens funktion och produktivitet.
Omsorgsförvaltningen har låtit göra en analys över IT-kostnaderna.
Analysen visar på ett antal möjliga förbättringsområden. Det finns
bland annat ekonomiska vinster i att samordna och utveckla
organisationen och arbetssätten kring hur IT-miljön underhålls och
utvecklas.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att uppdra åt omsorgsförvaltningen att efter genomförda
inventeringar av befintlig organisation, struktur samt befintlig
infrastruktur återkomma till omsorgsnämnden med konkreta
förslag på kostnadsbesparingar.
Omsorgsnämnden beslutar
att uppdra åt omsorgsförvaltningen att efter genomförda
inventeringar av befintlig organisation, struktur samt befintlig
infrastruktur återkomma till omsorgsnämnden med konkreta
förslag på kostnadsbesparingar.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-08-11

Sid
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§ 118
au § 104
Besparingsförlag – Hälso- och sjukvård
Föreligger skrivelse av förvaltningschef Annica Winberg och
verksamhetschef Kim Olsen avseende rubricerat ärende, daterad
2004-07-27. Bilaga.
Hälso- och sjukvårdsorganisationen genomgår en stor förändring från
tidigare tre geografiska områden till ett samlat funktionsområde. Att
efter så kort tid göra en omfattande analys bedöms som svårt.
Förvaltningen gör bedömningen att om två sjukskötersketjänster i
egen regi omvandlas till resurssjuksköterskor kan en besparing göras
för 2004 med 300 tkr och för 2005 med 500 tkr.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att ge förvaltningen i uppdrag att efter fackliga förhandlingar skapa
förutsättningar för ökad flexibilitet inom hälso- och sjukvårdsorganisationen i syfte att sänka kostnaderna i storleksordning 0,5
mkr/helår, samt
att återkomma till omsorgsnämnden hösten 2005 med en fördjupad
organisationsöversyn av det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget.
Omsorgsnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att efter fackliga förhandlingar skapa
förutsättningar för ökad flexibilitet inom hälso- och sjukvårdsorganisationen i syfte att sänka kostnaderna i storleksordning 0,5
mkr/helår, samt
att återkomma till omsorgsnämnden hösten 2005 med en fördjupad
organisationsöversyn av det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-08-11

Sid
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§ 119
au § 105
Besparingsförslag – Minskning av platsantal hos externa vårdgivare.
Föreligger skrivelse från förvaltningschef Annica Winberg och
avdelningschef Leif Ydrefelt i rubricerat ärende, daterad 2004-07-27.
Bilaga.
Enligt beslut i omsorgsnämnden 2003 12 10 § 145 planeras en
kostnadsminskning avseende privata vårdplatser. En ytterliggare
besparing under 2004 bedömer omsorgsförvaltningen som osannolik.
Minskning av antalet platser bör genomföras så att kostnadsminskningen uppgår till 4 mkr år 2006.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att ge förvaltningen i uppdrag att införa tidsbegränsat
intagningstopp hos privata vårdgivare under återstoden av år
2004, samt
att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att fatta beslut om särskilt
boende i egen regi samt i de fall det krävs undantag i
intagningsstoppet
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och lämna förslag på
framtida hemvårdsorganisation i enlighet med
konsekvensbeskrivning.
John Bruun deltar inte i beslutet avseende första och andra att-satsen
Omsorgsnämnden beslutar
att under 2004 bibehållna budgeterat antal köpta platser, samt ge
förvaltningen i uppdrag att under andra halvåret 2004 justera
platsantalet i syfte att ej överskrida tilldelad budget
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda och lämna förslag på
framtida hemvårdsorganisation.
att ge förvaltningen i uppdrag att se över kriterierna i hemvården i
syfte att tillgodose trygghets- och rehabiliteringsinsatser för
personer i ordinärt boende
John Bruun deltar inte i beslutet avseende första att-satsen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-08-11
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§ 120
au § 106
Besparingsförslag – Taxor, matsubventioner, hyressättning med mera
Utredningssekreterare Eva Klang redovisar diskussionsunderlag
avseende hemtjänsttaxa, matsubvention, hyror med mera.
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslöt
att bordlägga ärendet avseende taxor, avgifter och hyror för att tas
upp igen i samband med budgetarbetet för 2005 samt
att samma information ska ges till omsorgsnämnden vid sammanträdet 2004-08-11
Omsorgsnämnden beslutar
att Omsorgsnämnden ska behandla ärendet på nästa nämndssammanträde
______

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 121
Kaptensgården
På fråga av Karin Axelsson (m) redogör verksamhetschef Eva
Hermansson hur situationen på Kaptensgården är efter flyttningen av
Linnégläntan.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

