SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2004-09-22

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande
ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

1 (17)

Storstugan Högalid, kl 13.30 – 17.30

Kerstin Andersson (c) ordförande
Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordförande
John Bruun (fp) 2:e vice ordförande
Jenny Önnevik (s)
Lars Rosén (s)
Anita Peterson (v)
Karin Axelsson (m)
Karl-Erik Nilsson (m)
Maj-Gun Cederlund (kd)
Mona Svensson (s)
Niklas Grundström (fv)
Sören Engström (c)
Hans Werner (fp)
Christine Friberg (s)
Gilbert Grip (v)
Gertrud Tuvestam (m)
Karin Paulsson (m)
Margareta Lindquist (kd)

§§ 121-126

Övriga deltagande

Annica Winberg, förvaltningschef
Monica Rydlund, controller
MariAnne Norén, verksamhetschef
Heinz-Otto Bootz, verksamhetschef
Eva Hermansson, verksamhetschef
Leif Ydrefelt, avdelningschef
Jan Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Maj-Gun Cederlund

Justeringsplats
tid

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justerare

___________________________________________________
Maj-Gun Cederlund

Justering

Paragrafer 122 – 136

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-09-22

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2004-09-22

Anslagsdatum

Sid

2 (17)

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-09-22

Sid

3 (17)

§ 122
Ändrad dagordning
Ordföranden föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Tillkommande ärende:
• Avgifter och Taxor
• Ekonomiskt läge, 2000-04 och inför 2005
• Hembygdsparken, Daglig verksamhet
Utgår:
• Information om KPR
• Information om KHR
Omsorgsnämnden beslutar
att ändra dagordningen i enlighet med ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-09-22

Sid

4 (17)

§ 123
Mål och visioner
Organisationskonsult Thomas Åhnell, Hälsoringen redovisar en
undersökning avseende vårdtagare- anhörig- och personalnöjdhetsmätning. Undersökningen ska visa hur omsorgsverksamhetens
övergripande mål, stärkt individ, trygghet i insatser, utveckla
förebyggande och uppsökande verksamheter samt kompetensutveckling och delaktighet uppfylls.
Resultatet av undersökningen är huvudsakligen positivt, det finns en
grundtrygghet hos vårdtagarna och omsorgen avlastar anhöriga från
oro och tidsbrist.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-09-22

Sid
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§ 124
Redovisning av delegeringsbeslut

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Föreligger redovisning av delegeringsbeslut enligt följande:
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2004-08-01—08-31
Hemtjänst, avslag och bifall
5+97 beslut
Korttidsvistelse/växelvård, avslag och bifall
1+27 beslut
Särskilt boende, avslag och bifall
5+12 beslut
Boendestöd, bifall
7
beslut
Bostad särskild service, bifall
2
beslut
Ledsagning
1
beslut
Dagverksamhet dementa, bifall
1
beslut
b.

l.

SOL 4 kap 1 §, kontaktpersoner, 2004-01-01—08-31, bifall 16
beslut
c. LSS-insatser, § 9:2-7, 9 & 10 avslag och bifall 2004-07-01—0831 3+35 beslut
d. Färdtjänst, bifall 2004-08-01—08-31
55 beslut
e. Riksfärdtjänst 2004-08-01—08-31
dnr 222-255/04
f. Anställningsbeslut Område 1
2004-08-11
g. Anställningsbeslut Område 2
2004-08-24
h. Anställningsbeslut Område 3
2004-09-08
i
Anställningsbeslut Område 3 LSS
2004-08-31
j
Revidering av beslutsattestant, Staben 2004-09-08
k. Avskrivning av småbelopp i hemtjänsten, Område 2, 2004-07-26
(2 st), 2004-08-02
Omsorgsnämndens arbetsutskott, 2004-09-08 § 121
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-09-22

Sid

6 (17)

§ 125
Föreligger för kännedom följande handlingar
a.
b.
c.
d.

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2004-09-08 §§ 111-120
Byggnadsnämnden, information om Översiktsplan, 2004-08-11
Kommunförbundet Skåne, protokoll 2004-06-17, Styrelsen
Handikapprådet inbjuder till Handikappdag 2004-10-21

Omsorgsnämnden beslutar
att med godkännande lägga ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-09-22

Sid
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§ 126
ON au § 112
Budgetuppföljning 2004-08-31
Budgetuppföljning per 2004-08-31 föredras av förvaltningschef
Annica Winberg enligt skrivelse daterad 2004-09-10. Bilaga.
Uppföljningen visar ett underskott om 1,2 mkr inkl det av
kommunfullmäktige fastställda sparkravet på 0,7 %.
Underskottet beror på ej kompenserad hyreshöjning för Ehrenborg.
Arbetsutskottet beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att med godkännande överlämna budgetuppföljningen till
Kommunstyrelsen
Omsorgsnämnden beslutar
att med godkännande överlämna budgetuppföljningen till
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag till:
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-09-22

Sid
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§ 127
Utveckling 2000-2004 och inför 2005-2006
Förvaltningschef Annica Winberg redogör för det förändrings- och
utvecklingsarbete som varit inom Omsorgsnämndens verksamheter
under 2000-2004 och vad som finns i planerna för 2005-06. Winberg
avslutar med att redovisa arbetsgrupper och projekt som pågår inom
förvaltningen.
Omsorgsnämnden
tackar för redovisningen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-09-22

Sid

9 (17)

§ 128
ON au § 113
Budgetram 2005
Föreligger skrivelse 2004-09-01 i rubricerat ärende, controller Monica
Rydlund. Bilaga.
I budgetförutsättningar och planeringsramar för 2005-2007 föreslås
att Omsorgsnämnden tilldelas en ram 2005 om 553 614 tkr exklusive
lönekompensation. Därutöver finns förslag att omsorgsnämnden ska
äska 2 000 tkr för utökad verksamhet inom LSS 2005 och 1 252 tkr
för höjd internhyra för Ehrenborg.
Arbetsutskottet beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att

anta budgetförslaget om 553 614 tkr

att äska medel avseende LSS verksamhet om 2000 tkr i särskild
skrivelse, daterad 2004-08-30, samt
att äska medel avseende internhyra för Ehrenborg med 1 252 tkr
från och med 2005
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige med hemställan att
ramen för 2005 antas med äskade justeringar
Omsorgsnämnden beslutar
att

anta budgetförslaget om 553 614 tkr

att äska medel avseende LSS verksamhet om 2000 tkr i särskild
skrivelse, daterad 2004-08-30, samt
att äska medel avseende internhyra för Ehrenborg med 1 252 tkr
från och med 2005
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige med hemställan att
ramen för 2005 antas med äskade justeringar

Protokollsutdrag till:
Ekonomikontoret + handlingar inkl skrivelse avs § 127
Kommunfullmäktige
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-09-22

Sid

10 (17)

§ 129
ON au § 114
Anhållan om kompensation för ökade kostnader pga volymökning
inom LSS, personkrets 1.
Föreligger förslag av förvaltningschef Annica Winberg, till anhållan
hos kommunfullmäktige om tilläggsanslag med 2 mkr under 2005 för
ökade kostnader inom LSS, daterat 2004-08-30. Bilaga.
Inom daglig verksamhet tillkommer 13 omsorgstagare och avseende
boende finns det 6 personer som beviljats insatsen men där beslutet
inte verkställts. För att verkställa detta krävs totalt 5,92 tjänster till
en årskostnad på 2 000 tkr.
Under 2005 förväntas Hässleholm få del av det utjämningssystem
som gäller från och med 2004-03-01, tilläggsanslaget föreslås täckas
med en del av utjämningsbidraget.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att hos kommunfullmäktige anhålla om tilläggsanslag under 2005
motsvarande 2 000 tkr avseende ökade kostnader inom
verksamheten LSS (Lagen om stöd och service) för personkrets
1, utvecklingsstörda.
Omsorgsnämnden beslutar
att hos kommunfullmäktige anhålla om tilläggsanslag under 2005
motsvarande 2 000 tkr avseende ökade kostnader inom
verksamheten LSS (Lagen om stöd och service) för personkrets
1, utvecklingsstörda.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-09-22

Sid

11 (17)

§ 130
ON au § 115
Anhållan om kompensation för ökad internhyreskostnad för Ehrenborg
2004.
Föreligger skrivelse av förvaltningschef Annica Winberg avseende
anhållan om kompensation för ökad internhyreskostnad för
Ehrenborg, daterad 2004-08-30. Bilaga.
Eftersom räntebidraget är avvecklat för servicehuset Ehrenborg har
det aviserats från tekniska kontoret att hyran för Ehrenborg kommer
att höjas med 1 252 397 kr för år 2004.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att hos kommunfullmäktige anhålla om tilläggsanslag med
1 252 397 kr avseende höjd hyra för servicehuset Ehrenborg
budgetåret 2004.
Omsorgsnämnden beslutar
att hos kommunfullmäktige anhålla om tilläggsanslag med
1 252 397 kr avseende höjd hyra för servicehuset Ehrenborg
budgetåret 2004.

Protokollsutdrag till:
Kommunfullmäktige
Ekonomikontoret
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-09-22

Sid

12 (17)

§ 131
§ 119
2004-08-11
ON au § 106
2004-08-05
Besparingsförslag – Taxor, matsubventioner, hyressättning mm
Utredningssekreterare Eva Klang redovisar diskussionsunderlag
avseende hemtjänsttaxa, matsubvention, hyror mm.
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
_____
Rolf Delcomyn (s) redogör för majoritetens behandling av ärendet, de
föreslår att det inte ska läggas några ytterliggare sparförslag eller att
höja taxor eller avgifter inför budgeten 2005.
Omsorgsnämnden beslutar
att inte föreslå några ändringar av taxor, matsubventioner, hyror
eller andra avgifter i samband med budgetarbetet inför 2005.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-09-22

Sid

13 (17)

§ 132
ON au § 116
Måltidsutredningen
Föreligger skrivelse av förvaltningschef Annica Winberg avseende
rubricerat ärende, daterad 2004-08-31. Bilaga.
Måltidsverksamheten i Hässleholm har varit föremål för ett antal
utredningar under senare år. En tidigare utförd studie har
kompletterats och sänts till bland annat omsorgsnämnden för
yttrande till kommunledningskontoret.
Utredningen syftar till att utreda om det finns alternativ till nuvarande
system. Utredningens uppdrag var att belysa upprustningsbehovet av
befintliga kök, hur personalens kompetens ska tas tillvara samt att
sänka måltidsverksamhetens totala kostnad.
Tiden för yttrande har förlängts till 2004-10-15. Utredningen ska
diskuteras i partigrupper mm vilket innebär att arbetsutskottet inte
ser någon möjlighet att ta ställning till utredningen på omsorgsnämndens sammanträde 2004-09-22.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att

hos kommunstyrelsen anhålla om förlängd tid för yttrande till
den 15 november så att omsorgsnämnden kan ta ställning till
måltidsutredningen på sammanträde 2004-11-03.

Omsorgsnämnden beslutar
att

hos kommunstyrelsen anhålla om förlängd tid för yttrande till
den 15 november så att omsorgsnämnden kan ta ställning till
måltidsutredningen på sammanträde 2004-11-03.

Protokollsutdrag till:
Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-09-22

Sid
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§ 133
ON au § 117
Anhållan om hävande av beslut angående anslutning av
trygghetslarm/-telefoner till RC-90
Föreligger skrivelse av förvaltningschef Annica Winberg i rubricerat
ärende, daterad 2004-08-30. Bilaga.
Enligt beslut i kommunstyrelsen 1995-10-31 § 216 ska
trygghetslarmen anslutas till räddningscentralen och interndebitering
av avgifterna ska ske. Omsorgsförvaltningens 920 trygghetstelefoner
är kopplade till RC-90 på dagtid och till larmcentralen i Kristianstad
på nattetid. Gällande serviceavtal för RC-90 och
larmmottagningsutrustning gäller tom 2004-09-30 därefter måste
mottagningsfunktionen lösas på annat sätt.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden föreslå
kommunstyrelsen besluta
att anslutningen av omsorgsförvaltningens trygghetstelefoner till RC90, räddningstjänsten hävs
att interndebiteringen från räddningstjänsten upphör när/om annan
mottagning har upphandlats, samt
att omsorgsnämnden får mandat att upphandla mottagning av
trygghetslarm/-telefoner
Omsorgsnämnden beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att

anslutningen av omsorgsförvaltningens trygghetstelefoner
till RC-90, räddningstjänsten hävs

att

interndebiteringen från räddningstjänsten upphör när/om
annan mottagning har upphandlats, samt

att

omsorgsnämnden får mandat att upphandla mottagning av
trygghetslarm/-telefoner

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Räddningstjänsten
_____
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-09-22

Sid
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§ 134
Samverkan/kontaktpersoner med FUB
Förvaltningschef Annica Winberg redogör för hur FUB önskar att
samverkan mellan omsorgsnämnden och FUB ska vara.
Förvaltningschefen föreslår att ON utser två-tre personer att vara
kontaktpersoner gentemot FUB.
Omsorgsnämnden beslutar
att uppdra åt omsorgsnämndens arbetsutskott att utse en ordinarie
och en ersättare från majoriteten respektive oppositionen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-09-22

Sid
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§ 135
Daglig verksamhet i Hembygdsparken
Anita Peterson (v) framför önskemål att daglig verksamhet drivs i
Hembygdsparken, för att kunna behålla den verksamhet där som
annars kommer att försvinna som en konsekvens av Fritidsnämndens
besparingar.
Omsorgsnämnden beslutar
att uppdra åt Omsorgsförvaltningen att utreda förutsättningarna att
bedriva daglig verksamhet i Hembygdsparken.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-09-22

Sid
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§ 136
Avtackning
Omsorgsnämndens ordförande Kerstin Andersson (c) tackar på
Omsorgsnämndens vägnar förvaltningschef Annica Winberg för de
fem år hon varit omsorgschef i Hässleholm och önskar henne lycka till
på den nya tjänsten på Gotland.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

