SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2005-06-08

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

1 (28)

Storstugan Högalid, kl 13.30 – 17.15

Kerstin Andersson (c) ordf
Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf
John Bruun (fp) 2:e vice ordf
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)
Ulrika Johannesson (s)
Christine Friberg (s)
Hans Werner (fp)
Gertrud Tuvestam (m)
Karin Paulsson (m)
Margareta Lindquist (kd)
Niklas Grundström (fv)
Eva Chronvall (v)

§§ 48-62

Övriga deltagande

Leif Nilsson, förvaltningschef
Monica Rydlund, controller
MariAnne Norén, verksamhetschef
Kim Olsen, verksamhetschef
Eva Hermansson, verksamhetschef
Jan Nilsson, verksamhetschef/sekreterare

Utses att justera

Lars Rosén

Justeringsplats
tid

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justering

Paragrafer 48 - 72

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08

Sid

2 (28)

Justerare

___________________________________________________
Lars Rosén

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2005-06-08

Anslagsdatum

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08

Sid

3 (28)

§ 48
Ändrad dagordning
Ordföranden föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Tillkommande ärenden:
• Överklagande av länsrättens i Skåne län dom rörande bostad
med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS § 9:8
• Anmälan av delegationsbeslut om beslut om handkassa
• Rapport från besök på Solgården, avdelning Gullvivan
• Framtida hemvårdsorganisationen
• Tureholmsgården
• Fråga om rutiner vid inflyttning på gruppbostad
Omsorgsnämnden beslutar
att ändra dagordningen i enlighet med ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-06-08

Sid

4 (28)

§ 49
Överklagande av länsrättsdom angående LSS § 9:8, bostad med
särskild service för barn och ungdomar
Utredare Jan Nilsson redovisar ärende daterat 2005-06-07 avseende
Länsrättens i Skåne län dom avseende bostad med särskild service
enligt §9 pkt 8, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Bilaga.
Länsrätten har i dom 2005-05-19 upphävt omsorgsnämndens beslut
och ålagt nämnden att tillgodose Sebastian Thulins behov av ett
boende enligt LSS § 9 pkt 8 som möjliggör skolgång vid Impius i
Helsingborg.
Omsorgsnämnden beslutar
att överklaga Länsrättens i Skåne dom, mål nr 11006-04, till
kammarrätten i Göteborg, rörande bostad med särskild service
för barn och ungdomar enligt § 9 pkt 8, lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) – rörande Sebastian
Thulin, 880418-3930
att hemställa om att kammarrätten meddelar prövningstillstånd,
beviljar inhibition, samt, med ändring av länsrättens dom i
rubricerade ärende, fastställer omsorgsnämndens beslut, samt
att anhålla om anstånd med att utveckla grunderna för talan i målet
till 2005-08-15

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08

Sid

5 (28)

§ 50
Redovisning av kö till särskilt boende, antal köpta platser mm
Sekreterare Jan Nilsson redovisar aktuell kö avseende somatik och
demensplatser. Vecka 22 fanns 24 personer som beviljats plats på
särskilt boende men som ännu inte fått beviljad plats. Av de i kö var
åtta beviljad plats inom somatiskt vårdboende och 16 på
demensboende.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08

§ 51
Rapport från Kommunala Pensionärsrådet
Lars Rosén (s) informerar om KPR:s möte 2005-05-19

Omsorgsnämnden
tackar för rapporten
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

6 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08

§ 52
Rapport från Kommunala Handikapprådet
Jenny Önnevik rapporterar från KHR:s möte 2005-05-26.
Omsorgsnämnden
tackar för rapporten
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

7 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08

Sid

8 (28)

§ 53
Redovisning av delegeringsbeslut
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut enligt följande:
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2005-04-01—05-31
1. Hemtjänst, avslag och bifall
1+196beslut
2. Korttidsvistelse/växelvård, avslag och bifall 0+4 beslut
3. Särskilt boende, avslag och bifall
4+50 beslut
4. Boendestöd, avslag och bifall
0+7 beslut
5. Korttid, avslag och bifall
1+57 beslut
6. Bostad med särskild service, avslag och bifall 0+3
beslut
7. Avlösning, avslag och bifall
0+3 beslut
8. Dagverksamhet dementa, avslag och bifall
0+2 beslut
9. Ledsagning, avslag och bifall
0+3 beslut
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

LSS-insatser, 9 §:2-7 & 10 avsl & bifall 2005-04-01—05-31 13+59 beslut
Färdtjänst, avslag och bifall, 2005-04-01—05-31, 1+159 beslut
Riksfärdtjänst 2005-04-01—05-31,
dnr 58-119/05
Anställningsbeslut Område 1 2005-04-08
Anställningsbeslut Område 3 LSS 2005-05-17
Anställningsbeslut Staben 2005-05-30
Avskrivning av fordringar, Omsorgsnämndens au 2005-05-18 §
41

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-06-08

Sid

9 (28)

§ 54
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Kommunfullmäktige 2005-03-29 § 52 Val av ersättare i
Omsorgsnämnden
b. Kommunstyrelsens au 2005-03-30 § 91 Hantering av
trygghetstelefoner inom omsorgsförvaltningen
c. Kommunstyrelsen 2005-03-30 § 55 Medel avseende vårdcentraler
d. Kommunstyrelsens au 2005-04-13 § 115 Ombyggnad av
Klockaregårdens servicehus i Vinslöv
e. Omsorgsnämndens au, protokoll 2005-05-18
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08

Sid

10 (28)

§ 55
§ 28 ON au
Tertialrapport januari-april 2005
Verksamhetscheferna redovisar tertialrapporten för respektive
område. Bilaga.
Förvaltningschef Leif Nilsson kommenterar rapporten och
uppföljningen ytterligare.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08

Sid

11 (28)

§ 56
§ 29 ON au
Budgetuppföljning 2005-04-30 och 2005-05-31
Förvaltningschef Leif Nilsson och controller Monica Rydlund redovisar
budgetuppföljning per 2005-04-30, daterad 2005-05-11. Bilaga.
Prognosen visar ett underskott på 4 739 tkr. I samtal med
budgetberedningen har diskuterats en ramökning om 5 mkr.
Ekonomikontoret har informerat om att omsorgsnämnden i denna
uppföljning skall utgå från en ramökning om 5 mkr men inte lägga in
den i uppföljningen per 2005-04-03. Underskotten beror på främst
hög beläggning på enskilda vårdhem, högre kostnader för hemtjänst
och hjälpmedel.
Arbetsutskottet beslutar
att med godkännande överlämna budgetuppföljningen till
Omsorgsnämnden
Controller Monica Rydlund redovisar budgetuppföljningen 2005-05-31
muntligt. Underskottet har minskat med ca 500 tkr sedan föregående
månad. 1 683 tkr evakuering och konvertering ger totalt underskott
2,7 mkr om Omsorgsnämnden tilldelas 5 mkr.
Omsorgsnämnden beslutar
att med godkännande överlämna budgetuppföljningarna
till kommunstyrelsen
att uppdra åt förvaltningen att titta över rutiner för
budgetuppföljningarna så att om möjligt beslut kan
tas innan uppföljningarna lämnas till kommunstyrelsen

Protokollsutdrag och handlingar till:
Ekonomikontoret
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-06-08

Sid

12 (28)

§ 57
§ 30 ON au
Internkontrollplanen år 2005-05-18
Controller Monica Rydlund redovisar förslag till internkontrollplan
2005 daterat 2005-04-20. Bilaga.
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och
undgå allvarliga fel. Nämnden har ansvaret för den interna kontrollen
där granskningen ska utgå från kriterierna väsentlighet, risk och
rimlighet.
Arbetsutskottet beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att anta plan för internkontroll för år 2005 avseende
granskningsområdena löneutbetalningar, övertidsuttag,
handkasseredovisning, leverantörsfakturor inklusive FTBfakturor, representation och avgiftsbeslut i ordinärt boende kontroll av boendekostnader
att resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall
behandlas av nämnden på decembersammanträdet
Omsorgsnämnden beslutar
att anta plan för internkontroll för år 2005 avseende
granskningsområdena löneutbetalningar, övertidsuttag,
handkasseredovisning, leverantörsfakturor inklusive FTBfakturor, representation och avgiftsbeslut i ordinärt boende kontroll av boendekostnader
att resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall
behandlas av nämnden på decembersammanträdet
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08

Sid

13 (28)

§ 58
§ 31
ON au
§ 39
ON 2005-04-12
§ 21
au 2004-04-05
Revidering av tillägg för evakueringskostnader för Klockaregården
Verksamhetschef MariAnne Norén redovisar förslag till revidering av
omsorgsnämndens beslut § 39/05.
I omsorgsnämndens beslut 2005-04-13 begärdes tilläggsanslag
under 2005 med 2 880 tkr för evakuering av Klockaregården. I
summan var totala kostnaden per plats medtagen. Efter en
omräkning av personalbehovet har verksamheten kommit fram till ett
behov av 1 619,3 tkr under 2005 för evakueringen till Andersgården.

Arbetsutskottet beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att

föreslå Kommunstyrelsen att hos Kommunfullmäktige, med
korrigering av kostnaden i Omsorgsnämndens beslut § 39,
hemställa om 1 619,3 tkr under 2005 för evakuering av platser
från Klockaregården.

Omsorgsnämnden beslutar
att

föreslå Kommunstyrelsen att hos Kommunfullmäktige, med
korrigering av kostnaden i Omsorgsnämndens beslut § 39,
hemställa om 1 619,3 tkr under 2005 för evakuering av platser
från Klockaregården.

Protokollsutdrag till:
Ekonomikontoret
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08

Sid

14 (28)

§ 59
§ 32 ON au
Transporter av avlidna, avgifter
Utredare Jan Nilsson redovisar förslag daterat 2005-05-10 angående
transport av avlidna. Bilaga.
Kommunerna övertog år 1992 genom den så kallade ÄDELöverenskommelsen från landstingen ansvaret för viss sjukvård vid
sjukhem, ålderdomshem, servicehus, gruppboende och andra
inrättningar för somatisk långtidssjukvård, i hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) kallat särskilda boendeformer. Enligt 1 § HSL
hör det till hälso- och sjukvården att ta hand om avlidna. Om
sjukvårdshuvudmannen inte ombesörjer transporterna av avlidna i
egen regi ska transporttjänsten upphandlas enligt lagen om offentlig
upphandling. Kommunen får ta ut avgift för transport av avlidna. För
att kunna ta ut en avgift ska kommun/landstingsfullmäktige ha
beslutat om taxan.
Ekonomikontorets inköpsavdelning har genomfört en upphandling av
transporter av avlidna. Inköpsavdelningen rekommenderar att avtal
för köp av transport av avlidna skall tecknas med Anderssons
Begravningsbyrå.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden

Justering

att

avtal för köp av transport av avlidna skall tecknas med
Anderssons Begravningsbyrå, Hässleholm, som uppfyller
samtliga ställda krav samt enligt utvärderingen har offererat
det lägsta priset.

att

hemställa att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att den avgift som är inlämnad av Anderssons
Begravningsbyrå, 465 kr/transport fastställs som avgift för
transport av avlidna

att

till dess kommunfullmäktige fattat beslut om avgift debitera
transporter av avlidna med 465 kr enligt lägsta anbud och om
kommunfullmäktige fattar annat beslut i efterhand reglera
avgiften med respektive dödsbo.

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08

Sid

15 (28)

Fortsättning § 59
Omsorgsnämnden beslutar
att

avtal för köp av transport av avlidna skall tecknas med
Anderssons Begravningsbyrå, Hässleholm, som uppfyller
samtliga ställda krav samt enligt utvärderingen har offererat
det lägsta priset.

att

hemställa att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att den avgift som är inlämnad av Anderssons
Begravningsbyrå, 465 kr/transport fastställs som avgift för
transport av avlidna

att

till dess kommunfullmäktige fattat beslut om avgift debitera
transporter av avlidna med 465 kr enligt lägsta anbud och om
kommunfullmäktige fattar annat beslut i efterhand reglera
avgiften med respektive dödsbo.

Protokollsutdrag till:
Ekonomikontoret
Kommunledningskontoret
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08

Sid

16 (28)

§ 60
§ 33 ON au
Syster Hulda Englunds stiftelse Ekeliden, uppsägning av avtal
Utredare Jan Nilsson redovisar skrivelse i rubricerat ärende, daterad
2005-05-10. Bilaga.
Omsorgsnämnden tecknade 2004-01-29 avtal med Syster Hulda
Englunds Stiftelse Ekeliden om fyra platser i daglig verksamhet enligt
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS § 9:10).
Ersättningen för platserna är 15 000 kr/månad och dagcenterplats,
det vill säga totalt 720 000 kr per år.
Avtalstiden är 2004-02-01 – 2005-01-31 med 12 månaders
förlängning om inte avtalet sägs upp sex månader före avtalstidens
utgång. Innevarande avtal skall alltså sägas upp senast 2005-07-31
om det inte ska förlängas.

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att

säga upp gällande avtal med Syster Hulda Englunds Stiftelse
Ekeliden avseende daglig verksamhet enligt LSS § 9:10 för
fyra personer från och med 2006-01-31, samt

att

de konsekvenser det innebär ska beaktas i samband med
budgetarbetet för 2006

Omsorgsnämnden beslutar
att

säga upp gällande avtal med Syster Hulda Englunds Stiftelse
Ekeliden avseende daglig verksamhet enligt LSS § 9:10 för
fyra personer från och med 2006-01-31, samt

att

de konsekvenser det innebär ska beaktas i samband med
budgetarbetet för 2006

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-06-08

Sid

17 (28)

§ 61
§ 34 ON au
Mottagande av testamenterad gåva, Hästveda
Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar skrivelse daterad 2005-04-29 i
rubricerat ärende. Bilaga.
En boende på Solgården har i sitt testamente förordnat att 20 000 kr
skall tillfalla personalen inom hemtjänsten i Hästveda och 20 000 kr
skall tillfalla personalen på Solgården i Hästveda.
Pengarna får fritt användas till personalens trevnad.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att med stor tacksamhet mottaga gåvan om 40 000 kr
att pengarna sätts in på konto 77021010*282201, Hemtjänsten,
Hästveda och 77011020*282202, Solgården Hästveda
Omsorgsnämnden beslutar
att med stor tacksamhet mottaga gåvan om 40 000 kr
att pengarna sätts in på konto 77021010*282201, Hemtjänsten,
Hästveda och 77011020*282202, Solgården Hästveda
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08

Sid

18 (28)

§ 62
§ 35 ON au
Förslag till nytt regelverk för färdtjänsten i Hässleholms kommun
Utredare Jan Nilsson redovisar förslag till nytt färdtjänstreglemente
för Hässleholms kommun daterat 2005-05-10. Bilaga.
Under drygt ett år har ett arbete pågått för samtliga kommuner i
Skåne avseende nytt färdtjänstreglemente. Pensionärs- och
handikapporganisationer har varit representerade i utredningen.
Kommunförbundets ansvarige Bengt Jartsell har tidigare informerat
om förslaget till Omsorgsnämnden.
Arbetsutskottet beslutar
att utan eget förslag överlämna ärendet till Omsorgsnämnden för
beslut.
Omsorgsnämnden är i huvudsak enig om hela förslaget och med
avgift enligt alternativ 2.
Enighet saknas avseende färdtjänstområde där majoritetens ((s), (c)
och (v)) förslag är i enlighet med skrivelsen medan oppositionens
((m), (fp), (kd) och (fv)) förslag är att Skånetrafikens regelverk för
resa över Skånes gränser ska gälla.
Majoriteten anser att färdtjänst mellan 24.00 och 06.00 endast ska
beviljas i undantagsfall eftersom färdtjänsten är en del av
kollektivtrafiken medan oppositionen anser att färdtjänst kan beviljas
även 24.00 – 06.00.
Omsorgsnämnden beslutar
att

återremittera förslaget till omsorgsförvaltningen med uppdrag
att revidera förslaget i enlighet med vad som framförts på
dagens sammanträde samt skicka ärendet på remiss till KHR
och KPR innan beslut fattas på nämndens sammanträde 200508-17
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08

Sid
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§ 63
§ 36 ON au
Informationsmaterial om särskilda boenden i Hässleholms Kommun
Verksamhetschef MariAnne Norén redovisar förslag till informationsmaterial om särskilda boende i Hässleholms kommun, daterat 200504-27. Bilaga.
Informationsmaterial om särskilda boenden behövs i olika former,
både som broschyr och på kommunens hemsida på Internet.
Förslaget har utarbetats av en arbetsgrupp som sammanställt fakta,
rutiner och policy avseende de särskilda boendena.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att

anta bifogat informationsmaterial om särskilt boende i
Hässleholms kommun som ett material för samtliga särskilda
boenden för hemsida och pappersutformning i linje med
kommunens informationspolicy

att

tidigare, av omsorgsnämnden antagna dokument daterade
1996-12-18 och 2003-03-25 upphör att gälla.

Omsorgsnämnden beslutar
att

med mindre justeringar anta bifogat informationsmaterial om
särskilt boende i Hässleholms kommun som ett material för
samtliga särskilda boenden för hemsida och pappersutformning
i linje med kommunens informationspolicy

att

tidigare, av omsorgsnämnden antagna dokument daterade
1996-12-18 och 2003-03-25 upphör att gälla.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08

Sid
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§ 64
§ 37 ON au
Utdelning av medel ur Stiftelsen Bröderna Einar och Arvid Hjorts
minnesfond
Föreligger skrivelse 2004-04-21 från utredningssekreterare Eva Klang
med förslag. Bilaga.
Föreskriften beträffande stiftelsens ändamål innebär att medlen ska
förvaltas av Vankiva gamla kommun och att avkastningen varje år ska
användas till de gamlas fest och trevnad, i första hand under julhelgen.
Stiftelsen kapitalbehållning uppgår till ca 798 000 kr, 15 000 kr finns
disponibelt för utdelning.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att dela ut 15 000 kr ur stiftelsen Bröderna Einar och Arvid Hjorts
minnesfond till Vankiva församlings minnesfond,
att redogörelse skall lämnas under år 2006 över hur utdelade medel
under år 2005 använts.
Omsorgsnämnden beslutar
att dela ut 15 000 kr ur stiftelsen Bröderna Einar och Arvid Hjorts
minnesfond till Vankiva församlings minnesfond,
att redogörelse skall lämnas under år 2006 över hur utdelade medel
under år 2005 använts.

Protokollsutdrag och handlingar till:
Ekonomikontoret
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08

Sid

21 (28)

§ 65
§ 38 ON au
Lokaler till pensionärsorganisationerna
Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar förslag daterat 2005-05-11
avseende förfrågan om lokal för pensionärsorganisationer i Bjärnum.
Bilaga.
Pensionärsföreningarna SPF Trivsam och PRO i Bjärnum har under ett
antal år hyresfritt fått disponera en lokal i Bjärnum. Lokalen har
försålts vilket innebär att föreningarna från och med 2005-07-01 står
utan hyresfri lokal.
Omsorgsnämnden hyr en lokal på Södra vägen i Bjärnum som
används av väntjänsten. Lokalen kan samnyttjas av pensionärsföreningarna och väntjänsten.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att

avslå ansökan från SPF Trivsam Bjärnum och PRO Bjärnum att
betala hyran för lokalen på Ringvägen eller att förhyra annan
lokal i Bjärnum förutom den som finns på Södra vägen.

Omsorgsnämnden beslutar
att

återremittera ärendet för kontakt med Röda Korset i Bjärnum
och undersöka andra hyresalternativ där och uppdrar åt
omsorgsförvaltningen att göra en översyn av lokaler i övriga
delar av kommunen för motsvarande verksamhet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08

Sid

22 (28)

§ 66
§ 39 ON au
Färdtjänst av sociala skäl, ändrad skrivning i riktlinjerna
Föreligger skrivelse om ändring i riktlinjer för biståndsbedömning
enligt Socialtjänstlagen, daterad 2005-04-21. Bilaga.
I de 2005-04-13 § 42 antagna riktlinjerna avseende socialtjänstlagen
finns riktlinjer för färdtjänst av sociala skäl. Detta är inte möjligt
eftersom färdtjänst regleras i lagen om färdtjänst.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att

skrivningen om färdtjänst av sociala skäl utgår ur 2005-04-13
antagna riktlinjer

att

uppdra åt handläggarkontoret att vid bedömning av
färdtjänstansökningar också beakta sociala skäl med
utgångspunkt från den sökandens helhetssituation.

Omsorgsnämnden beslutar
att

skrivningen om färdtjänst av sociala skäl utgår ur 2005-04-13
antagna riktlinjer

att

uppdra åt handläggarkontoret att vid bedömning av
färdtjänstansökningar också beakta sociala skäl med
utgångspunkt från den sökandens helhetssituation.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08

Sid

23 (28)

§ 67
§ 40 ON au
Ändring av delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden
Utredningssekreterare Eva Klang redovisar förslag 2005-05-17 till
ändring av omsorgsnämndens delegationsbestämmelser. Bilaga.
Delegationsbestämmelserna behöver ändras i smärre omfattning
bland annat eftersom ändringar införs i (Lag om Särskild Service) LSS
från och med 2005-07-01 och kommunfullmäktige har ändrat
reglerna för nyanställning av personal.
Arbetsutskottet beslutar
att

återremittera ärendet för kompletteringar inför nämndens
sammanträde 2005-06-08.

Controller Monica Rydlund redovisar förslag 2005-05-30 till ändring
av omsorgsnämndens delegationsbestämmelser. Bilaga.
Omsorgsnämnden beslutar
att

fastställa föreliggande förslag till delegationsförslag till
delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden att gälla från
och med 2005-07-01 med undantag för att del best 8.7 utgår.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08

Sid

24 (28)

§ 68
Omsorgsförvaltningens omsorgsprogram 2005-2020
Utredare Jan Nilson redovisar förslag till omsorgsförvaltningens
omsorgsprogram, daterat 2005-06-01. Bilaga.
Programmet innehåller gällande lagstiftning, nämndens befintliga
resurser, organisation med mera. Avsikten är att det ska
kompletteras med bland annat utvecklingen för personal och
kvalitetsutveckling inom de olika verksamheterna.
Omsorgsnämnden beslutar
att

förslaget till omsorgsprogram ska diskuteras ingående på
nämndens sammanträde 2005-09-07
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08
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25 (28)

§ 69
Översyn av hemtjänstorganisationen
Ledamoten Karin Axelsson (m) undrar när förslaget till
omorganisation och översyn av hemtjänstorganisationen ska
redovisas.
Förvaltningschef Leif Nilsson informerar om att förvaltningen arbetar
med en genomgripande översyn som ska genomföras successivt
under tre år och nämnden kommer att ta ställning till förslaget på
sammanträdet 2005-09-07.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-06-08

Sid

26 (28)

§ 70
Information om besök på Solgården
Ordföranden Kerstin Andersson (c) och 1:e vice ordföranden Rolf
Delcomyn (s) informerar om besök på Solgården, avd Gullvivan.
Vid besöket hade bland annat årsarbetstid och att arbeta över
gränserna mellan avdelningar diskuteras, något som personalen inte
verkade intresserade av.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 71
Tureholmsgården
Ledamoten Karin Axelsson (m) frågar om verksamheten på
Tureholmsgården.
Förvaltningschef Leif Nilsson informerar om att det är ett trygghetsboende genom Hässleholmsbyggen som både äger fastigheten och
hyr ut dem i egen regi. Omsorgsförvaltningen har inte anvisningsrätt
till de tio lägenheterna som efter ombyggnad finns på
Tureholmsgården.
Omsorgsnämnden beslutar
att

uppdra åt omsorgsförvaltningen att undersöka vilka regler som
gäller för uthyrning av lägenheter på Tureholmsgården samt att
inventera vilka anvisningslägenheter som finns i kommunal regi
inklusive Tekniska kontoret och HIBAB (Hässleholms
Industrifastighetsbolag AB)
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN
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Sid

28 (28)

§ 72
Regler för inflyttning på gruppbostad
Ledamoten Kerstin Rittbo (fv) frågar vilka regler som gäller vid
inflyttning till gruppbostad.
Verksamhetschef Jan Nilsson redogör för vilka regler som gäller,
bland annat hur personal, vårdtagare och anhöriga informeras.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

