SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2004-12-08

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

1 (22)

Storstugan Högalid, kl 13.30 – 16.15

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

Övriga deltagande

Leif Nilsson, förvaltningschef
Monica Rydlund, controller
Heinz-Otto Bootz, verksamhetschef
Eva Hermansson, verksamhetschef
Kim Olsen, verksamhetschef
MariAnne Norén, verksamhetschef
Leif Ydrefelt, avdelningschef
Kajsa Thorsell, MAS
Eva Klang, utredningssekreterare
Jan Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Rolf Delcomyn

Justeringsplats
tid

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Paragrafer 152 – 167

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-12-08

Sid

2 (22)

Ordförande

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justerare

___________________________________________________
Rolf Delcomyn

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2004-12-08

Anslagsdatum

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-12-08

Sid

3 (22)

§ 152
Ändrad dagordning
Ordföranden föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Tillkommande ärende:
• Lex Maria
• Samverkan med Tekniska nämnden, Trygghetslarm
• Tillämpningsföreskrifter till taxor inom äldre- och
handikappomsorg
• Hästvedahem
Utgående ärende:
• Rapport från Kommunala Pensionärsrådet
• Rapport från Kommunala Handikapprådet
Omsorgsnämnden beslutar
att ändra dagordningen i enlighet med ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-12-08

Sid

4 (22)

§ 153
Redovisning av principiellt viktigt ärende
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar två ärenden inom
handikappomsorgen.
Första ärendet gäller en man som har missbruksproblem utöver att
han tillhör personkrets 3 enligt LSS. Länsrätten har i dom fastställt
att risken för att han kan återfalla i missbruk inte är grund för att
bevilja mannen boende i bostad med särskild service enligt LSS.
Det andra gäller boende i elevhem för särskoleelever som går i skola i
annan kommun. Det har ansetts att elevhemmen är ett boende enligt
LSS och att det därför är Omsorgsförvaltningen som ska svara för
kostnaden. Länsstyrelsen har meddelat att elevhem inte omfattas av
LSS vilket då innebär att det är ett boende enligt SoL alternativt att
det får utgå ekonomiskt bistånd för att täcka elevens kostnader.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-12-08

Sid

5 (22)

§ 154
Redovisning av delegeringsbeslut
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut enligt följande:
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2004-10-01--31
1. Hemtjänst, avslag och bifall
0+118 beslut
2. Korttidsvistelse/växelvård, avslag och bifall 0+32
beslut
3. Särskilt boende, avslag och bifall
1+17 beslut
4. Boendestöd, avslag och bifall
0+9 beslut
5. Bostad med särskild service, avslag och bifall 0+0
beslut
6. Kontaktperson, avslag och bifall
0+1 beslut
7. Dagverksamhet dementa, avslag och bifall
0+1 beslut
b. LSS-insatser, 9 §:2-6, 9 avslag och bifall 2004-10-01—31 1+33 beslut
c. Färdtjänst, avslag och bifall, 2004-10-01--31, 1+87 beslut
d. Riksfärdtjänst 2004-10-01--31, dnr 278--299/04
e. Anställningsbeslut Område 1 2004-11-10
f. Anställningsbeslut Område 3 2004-11-23
g. Omsorgsnämndens arbetsutskott 2004-11-24 §§ 141-145,
individärenden
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-12-08

Sid

6 (22)

§ 155
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Omsorgsnämndens arbetsutskott 2004-11-24 (ej justerat vid
utskick)
b. Pensionärsrådet, protokoll au 2004-10-26,
c. Handikapprådet, protokoll 2004-09-30
d. Kommunförbundet Skåne, Styrelsen 2004-10-01, §§ 124-125
e. Skrivelse från Anhöriggruppen 2004-10-12
f. Skrivelse från Anhörigvårdarna och Demensföreningen 2004-1012
g. Skrivelse från Britt Landin angående kontaktpolitiker 2004-11-10
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-12-08

Sid

7 (22)

§ 156
§ 133 ON au
Budgetuppföljning 2004-10-31
Budgetuppföljning per 2004-10-31 föredras av förvaltningschef Leif
Nilsson och controller Monica Rydlund.
Uppföljningen visar ett underskott om 3 970 tkr inklusive den
aviserade ökade internhyran för Ehrenborg. Större avvikelser mot
föregående månad visar verksamheterna hemtjänst och
hemsjukvård. Främsta orsaken beror på en annan bedömning
gällande ”backningen” av personalkostnaderna.
Arbetsutskottet beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att godkänna budgetuppföljningen
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-12-08

Sid

8 (22)

§ 157
Kostnad för kost och matsubventioner 2005
Utredningssekreterare Eva Klang redovisar förslag daterat 2004-11-22
till ändrade kostnader för kost i särskilt boende, på korttidsvistelse och
i ordinärt boende samt förslag till borttagande av matsubvention i
ordinärt och särskilt boende samt sänkt taxa för korttidsboende.
Bilaga.
Förslagen avseende kost innebär en höjning av kost i särskilt boende
från 75 kr till 90 kr för helt dygn, separat avgift för kosten vid
korttidsvistelse och kostnaden för lunch och lättlunch höjs med 10 kr
i ordinärt boende och för gäster på särskilt boende. Förslaget innebär
en intäktsökning med 2,4 mkr netto på helår.
Förslaget om borttagande av matsubventionerna innebär att de
personer som så låg inkomst att de inte kan betala för kosten har
beviljats försörjningsstöd i form av matsubvention i den del som
avser tillredning/distribution av mat. Om matsubventionen tas bort
kommer samtliga som tidigare haft subvention att få betala hela den
debiterade kostnaden. Några personer kan därmed komma i
situationen att de behöver söka försörjningsstöd på annat sätt.
Omsorgsnämnden beslutar
att

ej ändra några kostnader för kost i särskilt boende, på korttidsvistelse eller i ordinärt boende förutom att förtroendevalda skall
betala samma avgift som gäst som äter på särskilt boende

att

återremittera förslaget till borttagande av matsubventionerna
till dess riksdagen fattat beslut om den av regeringen aviserade
utredningen om ”jämkning av avgift för färdiglagad mat och
andra sociala tjänster”.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-12-08

Sid

9 (22)

§ 158
§ 134 ON au
Budget 2005
Föreligger förslag till internbudget daterat 2004-11-24 i rubricerat
ärende, förvaltningschef Leif Nilsson informerar om hur förslaget
tagits fram. Bilaga.
Omsorgsnämndens nettoram 2005 är 552 978 tkr exklusive
lönekompensation. För att få budgeten i balans med den verksamhet
som finns inom Omsorgsnämnden föreslås nya beslut vad gäller
matsubventioner i ordinärt och särskilt boende samt taxan för
korttidsplatser.
Arbetsutskottet beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att

fastställa upprättade förslag till internbudget för 2005 avseende
såväl drift- som investeringar.

Med anledning av nämndens tidigare beslut fattade vid dagens
sammanträde finns ej arbetsutskottets förslag till beslut kvar.
Rolf Delcomyn (s) yrkar att omsorgsnämnden beslutar
att tillsätta 1,0 tjänst som LSS-handläggare, kostnad 400 tkr
att vakanshålla tjänsten som IT-samordnare och tillsätta 1,0 tjänst
som Systemansvarig, kostnad 219 tkr
att tillsätta 2,0 tjänster dagtid och 1,29 jourtjänster inom
barnboendet, kostnad 1 400 tkr
att tillsätta 2,0 tjänster inom dagverksamheten, kostnad 600 tkr
att tillsätta 2,0 tjänster dagtid och 1,92 nattjänster inom
trapphusmodell, kostnad 700 tkr samt
att utöka enhetschefstjänsterna inom hemtjänst med 0,25 tjänst
inom vardera Vinslöv och Sösdala samt en utökning om 0,25
tjänst för enhetschef inom nattpatrullen, kostnad 300 tkr
att Andersgården avvecklas den 30 juni 2005, kostnadsbesparing
2 500 tkr
att ärendet i övrigt återremitteras till nämndens första sammanträde
2005 då nytt förslag till internbudget ska redovisas och

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-12-08

Sid

10 (22)

fortsättning § 158
att hos Kommunfullmäktige begära uppskov med fastställande av
internbudgeten 2005

John Bruun (fp) yrkar att omsorgsnämnden beslutar
att tillsätta 1,0 tjänst som LSS-handläggare, kostnad 400 tkr
att vakanshålla tjänsten som IT-samordnare och tillsätta 1,0 tjänst
som Systemansvarig, kostnad 219 tkr
att tillsätta 2,0 tjänster dagtid och 1,29 jourtjänster inom
barnboendet, kostnad 1 400 tkr
att tillsätta 2,0 tjänster inom dagverksamheten, kostnad 600 tkr
att tillsätta 2,0 tjänster dagtid och 1,92 nattjänster inom
trapphusmodell, kostnad 700 tkr samt
att utöka enhetschefstjänsterna inom hemtjänst med 0,25 tjänst
inom vardera Vinslöv och Sösdala samt en utökning om 0,25
tjänst för enhetschef inom nattpatrullen, kostnad 300 tkr
att ärendet i övrigt återremitteras till nämndens första sammanträde
2005 då nytt förslag till internbudget ska redovisas och
att hos Kommunfullmäktige begära uppskov med fastställande av
internbudgeten 2005
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
Omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Delcomyns yrkande.
Omröstning begärs. Omsorgsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Delcomyns yrkande.
Nej-röst för bifall till Bruuns yrkande.
Med 6 ja-röster för Delcomyns yrkande mot 5 nej-röster för Bruuns
yrkande beslutar Omsorgsnämnden i enlighet med Delcomyns
yrkande.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2004-12-08

11 (22)

fortsättning § 158

Voteringslista
Namn
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Kerstin
Rolf
John
Jenny
Lars
Majliss
Anita
Karin
Karl-Erik
Maj-Gun
Kerstin

Andersson
Delcomyn
Bruun
Önnevik
Rosén
Persson
Peterson
Axelsson
Nilsson
Cederlund
Rittbo

Parti
Ja

c
s
fp
s
s
c
v
m
m
kd
fv

Röstning
Nej

X
X
X
X
X
X
X

6

Summa

Avstår

X
X
X
X
5

Omsorgsnämnden beslutar
att tillsätta 1,0 tjänst som LSS-handläggare, kostnad 400 tkr
att vakanshålla tjänsten som IT-samordnare och tillsätta 1,0 tjänst
som Systemansvarig, kostnad 219 tkr
att tillsätta 2,0 tjänster dagtid och 1,29 jourtjänster inom
barnboendet, kostnad 1 400 tkr
att tillsätta 2,0 tjänster inom dagverksamheten, kostnad 600 tkr
att tillsätta 2,0 tjänster dagtid och 1,92 nattjänster inom
trapphusmodell, kostnad 700 tkr samt
att utöka enhetschefstjänsterna inom hemtjänst med 0,25 tjänst
inom vardera Vinslöv och Sösdala samt en utökning om 0,25
tjänst för enhetschef inom nattpatrullen, kostnad 300 tkr
att Andersgården avvecklas den 30 juni 2005, kostnadsbesparing
2 500 tkr
att ärendet i övrigt återremitteras till nämndens första sammanträde
2005 då nytt förslag till internbudget ska redovisas och

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-12-08

Sid

12 (22)

fortsättning § 158
att hos Kommunfullmäktige begära uppskov med fastställande av
internbudgeten 2005

John Bruun (fp) reserverar sig för oppositionen mot beslutet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-12-08

Sid

13 (22)

§ 159
§ 135 ON au
Kriterier för beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och
Lagen om stöd och service (LSS)
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar av Omsorgsförvaltningen
framtaget förslag till kriterier för beslut om SoL- och LSS-insatser till
äldre och funktionshindrade i Hässleholms kommun daterat
2004-11-30. Bilaga.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att anta förslaget till kriterier för beslut om insatser enligt SoL och
LSS.
Omsorgsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde så att nämndens
ledamöter kan få ytterliggare information och pensionärsrådet
och handikapprådet ges möjlighet att yttra sig över förslagen till
kriterier.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-12-08

Sid

14 (22)

§ 160
§ 136 ON au
Lokalbehovsplan 2005-2010.
Sekreterare Jan Nilsson redovisar förslag till Lokalbehovsplan för
2005-2010 daterad 2004-11-15. Bilaga.
Tekniska kontoret har begärt att få in en sammanställning av lokaler
från Omsorgsnämnden. Nämnden ska redovisa behov av lokaler och
förslag till förändringar som kan leda till minskade lokalkostnader.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att översända bifogad sammanställning avseende lokalbehovsplan till
Tekniska kontoret med hemställan att åtgärder vidtages enligt
föreslagen tidplan.

Omsorgsnämnden beslutar
att översända bifogad sammanställning avseende lokalbehovsplan till
Tekniska kontoret med hemställan att åtgärder vidtages enligt
föreslagen tidplan.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-12-08

Sid

15 (22)

§ 161
§ 137 ON au
Sammanträdesplan 2005
Sekreterare Jan Nilsson redovisar förslag i rubricerat ärende. Bilaga.
Arbetsutskott beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att anta föreslagen plan för sammanträdesdagar 2005.
Rolf Delcomyn (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
John Bruun (fp) yrkar på återremiss och att ett nytt förslag upprättas
med annan sammanträdesdag än onsdagar.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
Omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Delcomyns yrkande.
Omröstning begärs. Omsorgsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Delcomyns yrkande.
Nej-röst för bifall till Bruuns yrkande.
Med 8 ja-röster för Delcomyns yrkande mot 2 nej-röster för Bruuns
yrkande beslutar Omsorgsnämnden i enlighet med Delcomyns
yrkande.
Maj-Gun Cederlund (kd) avstår från att rösta.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2004-12-08

16 (22)

fortsättning § 158

Voteringslista
Namn
Parti
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Kerstin
Rolf
John
Jenny
Lars
Majliss
Anita
Karin
Karl-Erik
Maj-Gun
Kerstin

Andersson
Delcomyn
Bruun
Önnevik
Rosén
Persson
Peterson
Axelsson
Nilsson
Cederlund
Rittbo

Summa

c
s
fp
s
s
c
v
m
m
kd
fv

Ja

Röstning
Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

2

1

Omsorgsnämnden beslutar
att anta föreslagen plan för sammanträdesdagar 2005 samt
att sammanträdesplan för 2006 ska diskuteras i nämnden under
hösten 2005.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-12-08

Sid

17 (22)

§ 162
§ 138 ON au
Principer samverkan mellan Socialnämnden och Omsorgsnämnden
Föreligger skrivelse av förvaltningschef Leif Nilsson i rubricerat
ärende, daterad 2004-11-19. Bilaga.
För att samverkan mellan Omsorgsnämnden och Socialnämnden ska
fungera på ett för den enskilde optimalt sätt krävs en reglering av
samarbetsformerna. Ett samarbete som kräver gemensamma eller
likartade beslut kan innebära att det krävs ändringar i de båda
nämndernas reglemente.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att redovisade arbetssätt enligt bilaga mellan Omsorgsnämnden och
Socialnämnden tillämpas tills vidare
att översyn av Omsorgsnämndens reglemente genomförs med syftet
att tydliggöra nämndens ansvarsområde
att resultatet av arbetet redovisas under mars 2005
Omsorgsnämnden beslutar
att redovisade arbetssätt enligt bilaga mellan Omsorgsnämnden och
Socialnämnden tillämpas tills vidare
att översyn av Omsorgsnämndens reglemente genomförs med syftet
att tydliggöra nämndens ansvarsområde
att resultatet av arbetet redovisas under mars 2005
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-12-08

Sid

18 (22)

§ 163
§ 139 ON au
GÅS-projektet
Föreligger skrivelse av medicinskt ansvarig sjuksköterska Kajsa
Thorsell i rubricerat ärende, daterad 2004-11-24. Bilaga.
Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar skrivelsen vari MAS Kajsa
Thorsell föreslår att Omsorgsnämndens, Hässleholm medverkan i
GÅS-projektet (Gott Åldrande i Skåne) upphör på grund av bristande
resurser.

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att ej vidare deltaga i GÅS-projektet samt
att projektansvariga delges nämndens beslut

Omsorgsnämnden beslutar
att ej vidare deltaga i GÅS-projektet samt
att projektansvariga delges nämndens beslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-12-08

Sid

19 (22)

§ 164
Lex Maria
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kajsa Thorsell informerar om ett
ärende som enligt Lex Maria anmälts till Socialstyrelsen.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-12-08

Sid

20 (22)

§ 165
Samverkan med Tekniska nämnden, Trygghetslarm
Ledamoten Karl-Erik Nilsson (m) frågar i vilken utsträckning som
problemen med trygghetslarm på en del av de särskilda boendena
åtgärdats efter nämndens beslut § 27 2004-02-25 avseende skrivelse
till Tekniska nämnden.
Verksamhetschef MariAnne Norén informerar om att Tekniska
kontoret tittat på larmen på Kaptensgården och Ekegården, därefter
har inget hänt.
Omsorgsnämnden beslutar
att uppdra åt Omsorgsförvaltningen att skicka en ny skrivelse till
Tekniska nämnden och påtala de risker det innebär att inte ha
fungerande trygghetslarm på de särskilda boendena
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-12-08

Sid

21 (22)

§ 166
Ändring av tillämpningsföreskrifter till taxor inom äldre- och
handikappomsorg
Utredningssekreterare Eva Klang redovisar förslag i rubricerat ärende
daterat 2004-11-23. Bilaga.
Förslaget är en ändring av sättet att räkna dagar vid frånvaro inom
särskilt boende. Vid frånvaro föreslås att avdrag görs för debiterad
avgift för kost från och med första frånvarodagen, avdraget vid
sjukhusvistelse kvarstår oförändrat likaså att särskild prövning av
avgiften görs vid längre frånvaro än 30 dagar.
Omsorgsnämnden beslutar
att i tillämpningsföreskrifter till taxor inom äldre- och
handikappomsorgen skall punkten frånvaroavdrag inom särskilt
boende ha följande lydelse:
”Vid frånvaro görs avdrag enligt följande:
Vid sjukhusvistelse görs avdrag för sjukhusavgift från och med
dagen efter inläggning på sjukhus.
Vid övrig frånvaro görs avdrag för debiterad avgift för kost från
och med första frånvarodagen.
Vid längre frånvaro än 30 dagar görs särskild prövning av
avgiften.”
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-12-08

Sid

22 (22)

§ 167
Hästvedahem
Ledamoten Karl-Erik Nilsson (m) informerar om att ägaren till Nisses
hushållservice har köpt en hyresfastighet av Hässleholmsbyggen AB
och kommer att starta ett fastighetsbolag med namn Hästvedahem.
Fastigheten ligger intill Solgården, Hästveda och fastighetsägaren har
uttalat sitt intresse att installera hiss i fastigheten så att den kan
användas för så kallat ’seniorboende’.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

