SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(21)

Omsorgsnämnden

Plats och tid

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Högalidshemmet, storstugan
2014-04-29, kl. 13.30–16.10
Ajournering kl 15.00-15.20
Lina Bengtsson (M) ordförande
Kerstin Andersson (C) 1:e vice ordförande
Rolf Delcomyn (S) 2:e vice ordförande
Emil Nilsson (C)
Patrik Jönsson (SD)
Anna Gustavsson (KD)
Solbritt Lindborg (MP)
Margaretha Lindquist (KD)
Anita Peterson (V)
Thomas Rasmusson (S) tjänstgör för Irene Nilsson (S)
Meta Jarl (S) tjänstgör för Ulrika Johannesson (S)
Åsa Erlandsson (SD)

Tjänstemän

Annika Andersson omsorgschef, Maria Elfblad verksamhetschef, Elisabet
Mineur verksamhetschef, Jan Nilsson utvecklingschef, Iréne Persson
nämndsekreterare, Catarina Harden ekonom

Utses att justera

Solbritt Lindborg

Justeringens plats, tid

Kasern Johnsson

Justerade paragrafer

§§ 36-49

Underskrift

Sekreterare

Iréne Persson
Ordförande

Lina Bengtsson
Justerare

Solbritt Lindborg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

Anslag / Bevis
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Omsorgsnämnden

Sammanträdesdag

2014-04-29

Datum då anslaget
sätts upp

2014-05-08

Datum då anslaget
tas ned

2014-05-30

Förvaringsplats
för protokollet

Omsorgsförvaltningen Löjtnant Granlunds väg 14

Underskrift

Nämndsekreterare Iréne Persson

Datum då anslaget
togs ned

Signatur

Omsorgsnämnden
Justering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-04-29

2014/158 040

Omsorgsnämnden

§ 36
§ 30 au 2014-04-15
Månadsuppföljning per den 31 mars 2014
Beslut
omsorgsnämnden beslutar att
-

godkänna den ekonomiska prognosen per den 31 mars 2014.
förvaltningen till omsorgsnämndens sammanträde i maj ska redovisa vilka
åtgärder som har och kommer att vidtas för att skapa ökade förutsättningar
för en personal- och kostnadseffektiv hemtjänst.

Bakgrund

Omsorgsförvaltningen prognosticerar efter den 31 mars med ett underskott för
2014 på 1,9 mnkr. Den stora avvikelsen finns inom hemtjänsten med 3 mnkr, där
2,2 mnkr utgör ökade kostnader på grund av att hemtjänsten gör fler timmar än
budgeterat. Resterande 800 tkr beror på att det finns enheter som inte klarar att
hålla det budgeterade timpriset. Bedömningen är att sedan den resursfördelade
budgeten införts från årsskiftet har förståelsen för behov av åtgärder ökat vilket
känns positivt. Det pågår flera åtgärder som redan visat ge positiva effekter.
Eftersom kommunfullmäktige beslutade att inte införa någon avgift för
seniorkorten redovisas där en avvikelse på 500 tkr. Positiva avvikelser redovisas
inom bland annat daglig verksamhet och på kostenheten.
För 2015 ligger en besparing inom finansförvaltningen på 24 Mnkr som inte är
fördelad. Omsorgsnämnden får enligt den strategiska planen för 2014-2017 en
utökad ram med 8 mnkr för 2015 (riktade medel särskilt boende). Det innebär att
omsorgchefen gör bedömningen att omsorgsnämnden redan nu behöver planeras
för åtgärder för att kunna lägga en internbudget inom ramen för 2015.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-04-15 § 30
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att
-

godkänna den ekonomiska prognosen per den 31 mars 2014.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

3(21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-04-29

2014/158 040

Omsorgsnämnden

forts § 36
-

förvaltningen till omsorgsnämndens sammanträde i maj ska redovisa vilka
åtgärder som har och kommer att vidtas för att skapa ökade förutsättningar
för en personal- och kostnadseffektiv hemtjänst.

_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-04-29

2014/155 007

Omsorgsnämnden

§ 37
§ 31 au 2014-04-15
Revisionsberättelse för 2013
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna arbetsutskottets förslag till förklaring till
kommunfullmäktige på den anmärkning de förtroendevalda revisorerna gjort på
omsorgsnämnden.
Bakgrund

Omsorgsnämnden har i revisionsberättelsen för 2013 fått en anmärkning som
fullmäktige ber nämnden att ge sin förklaring över. Nämnden ombeds att avge sin
förklaring till kommunfullmäktige så snart som möjligt.
Anmärkningen riktas mot omsorgsnämnden dels för brister i styrning och ledning,
dels i passivitet ifråga om beslutsfattande.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-04-15 § 31
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att godkänna
arbetsutskottets förslag till förklaring till kommunfullmäktige på den anmärkning
de förtroende valda revisorerna gjort på omsorgsnämnden.
_____
Sänt till:
Kommunfullmäktige

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-04-29

2014/139 046

Omsorgsnämnden

§ 38
§ 32 au 2014-04-15
Utdelning ur stiftelsen Br Hjorts minnesfond
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att dela ut 45 000 kronor ur stiftelsen Bröderna Einar
och Arvid Hjorts minnesfond till Vankiva församlings minnesfond samt att
styrelsen för Vankiva församlings minnesfond ska lämna redogörelse över hur
2014 års utdelade medel har använts under år 2015.
Bakgrund
Stiftelsens ändamål är att kapital och avkastning ska användas till de gamlas, i
Vankiva gamla kommun, fest och trevnad, i första hand under julhelgen. Vankiva
församlings minnesfond redovisar i ansökan vilken verksamhet de bedriver och
den motsvarar ändamålet med Bröderna Hjorts minnesfond.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-04-15 § 32
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att dela ut 45 000
kronor ur stiftelsen Bröderna Einar och Arvid Hjorts minnesfond till Vankiva
församlings minnesfond samt att styrelsen för Vankiva församlings minnesfond
ska lämna redogörelse över hur 2014 års utdelade medel har använts under år
2015.
_____
Ekonomiavdelningen
Vankiva minnesfond

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-04-29

2014/92 007

Omsorgsnämnden

§ 39
§ 33 au 2014-04-15
Riktlinjer särskilt boende, revidering
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna reviderade riktlinjer gällande särskilt
boende med den ändringen att texten från tidigare riktlinjer gällande utflyttning
ska förbli oförändrad i de nya riktlinjerna.
Bakgrund
Omsorgsnämnden beslutade 2013-03-19; § 29 om riktlinjer för särskilt boende.
Syftet med riktlinjerna var bland annat att minska antalet personer med beslut om
särskilt boende, som stod kvar i kön på grund av att de tackat nej till erbjuden
plats. Förvaltningen hade då under en längre tid redovisat att det fanns ett ökat
antal personer som tackat nej till erbjuden plats flera gånger, i vissa fall upp mot
10 gånger. Motiveringen till beslutet var att omsorgsnämnden bedömde att skäliga
levnadsnivåer kan erbjudas på kommunens samtliga särskilda boende och att det
därför inte fanns skäl att tacka nej. Möjlighet att ställa sig i byteskö till sitt
önskemål skulle finnas. I samband med att riktlinjen upprättades gjordes
bedömningen att det var en fördel med ett samlat dokument gällande erbjudande
och verkställighet kring beslutet särskilt boende och ett sådant fastställdes.
I november 2013 publicerade Socialstyrelsen informationsskiften; ”Rättsäkerhet
inom äldreomsorgen” där det bland annat redovisas att nämnden inte kan
återkalla ett gynnande beslut enbart med anledning av att den enskilde tackar nej
till ett erbjudet boende. Med anledning av detta föreslår omsorgsförvaltningen en
revidering av riktlinjerna som beaktar Socialstyrelsen nuvarande instruktioner.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-04-15 § 33
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att godkänna
reviderade riktlinjer gällande särskilt boende.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-04-29

2014/92 007

Omsorgsnämnden

§ 40
§ 34 au 2014-04-15
Svar på granskning av biståndsbedömningen inom
omsorgsnämnden
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta omsorgschefens förslag på svar på de
iakttagelser som de förtroendevalda revisorerna gjort efter granskningen av
biståndsbedömning inom omsorgsnämnden.
Bakgrund
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms
kommun granskat biståndsbedömningen inom omsorgsnämnden. Granskningens
syfte var att bedöma huruvida omsorgsnämnden har antagit ändamålsenliga
riktlinjer för biståndsbedömningen enligt LSS och SoL
De förtroende valda revisorerna har gjort en rad iakttagelser utifrån Ernst &
Youngs granskningsrapport som de önskar svar på från omsorgsnämnden som
även skall redovisas till kommunstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-04-15 § 34
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att anta
omsorgschefens förslag på svar på de iakttagelser som de förtroendevalda
revisorerna gjort efter granskningen av biståndsbedömning inom
omsorgsnämnden.
_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen, kommunens förtroendevalda revisorer

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-04-29

2014/124 012

Omsorgsnämnden

§ 41
§ 35 au 2014-04-15
Särskilt boende, ändrad inriktning
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till omsorgsnämndens
sammanträde 2014-06-18
Yrkande 4 st
Patrik Jönsson (SD) yrkar på återremiss och hänvisar till skriftligt inlämnat
återremissyrkande, biläggs.
Anita Peterson (V) yrkar på återremiss.
Kerstin Andersson (C) yrkar på återremiss
Lina Bengtsson (M) yrkar på återremiss
Bakgrund
Avdelning 6 på Högalid består av 12 lägenheter, uppdelad på två våningar, med 6
lägenheter på varje våning. Utifrån lokalernas utformning är det svårt att säkra
tillsynen över de boende på två våningar med nuvarande bemanning. Även om
avdelningen har en somatisk inriktning, finns det boende på avdelningen som har
en demensproblematik som medför att personalen känner en otillräcklighet.
Enligt resursfördelningen till särskilt boende finns en budget för 7,2 åarb. I
schemat har man tidigare bemannat upp till 8,11 åarb. Trots utökningen upplever
personalen att de har en ohållbar arbetssituation. Omsorgschefen föreslår att
avdelning 6 avvecklas som permanentboende då lokalernas utformning inte
bedöms ändamålsenliga och är resurskrävande utifrån nuvarande verksamhet.
Omsorgschefen ser flera skäl som gör att omsorgsnämnden föreslås avvakta med
att fatta beslut om 12 platser permanent skall minskas eller utökas i annan
verksamhet.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-04-29

2014/124 012

Omsorgsnämnden

Forts § 41
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-04-15 § 35
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att
- avveckla avdelning 6 på Högalidshemmet
- de som idag bor på avdelning 6 på Högalidshemmet erbjuds att flytta till
annat ledigt särskilt boende inom kommunen
- omsorgsnämnden står för eventuella flyttkostnader i samband med
utflyttning från avdelning 6
- tillfälligt inflyttningsstopp införs på Högalidshemmet för att de som bor
på avdelning 6 i första hand skall kunna erbjudas lediga lägenheter inom
Högalidshemmet
- förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på en fördelning av
demensplatser och somatikplatser i förhållande till korttids- och
växelvårdsplatser.
Rolf Delcomyn (S) och Irene Nilsson (S) deltar ej i beslutet.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-04-29

2014/143 012

Omsorgsnämnden

§ 42
§ 36 au 2014-04-15
Ekegården om- och tillbyggnad
Beslut
Omsorgsnämnden besluta att tillstyrka behov av om- och tillbyggnad av
Ekegården som tillgodoser brister i arbetsmiljön och i verksamhetslokaler för att
kunna erbjuda en demensomsorg av god kvalitet samt att ärendet överlämnas till
tekniska utskottet för vidare beredning.
Kostnaderna för om- och tillbyggnad bör beaktas i budgetberedningen 2014
avseende 2015 års budget.
Bakgrund
Ekegården är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. På Ekegården
finns det 4 avdelningar, där det bor 10 personer per avdelning. Fastigheten ägs av
Kunskapsporten.
Ekegården har sedan 1998 varit föremål för diskussioner utifrån lokalmässiga
brister i arbetsmiljön och avsaknad av gemensamhetslokaler för såväl boende som
personal. Beslut om tillbyggnad för att åtgärda bristerna och projektering
påbörjades 2001. Beslutet återtogs på grund av annan prioritering. Behoven
aktualiserades igen 2007 och tekniska nämnden beslutade 2007-09-13 att
godkänna investering för om- och tillbyggnad av Ekegården samt uppdra till
ekonomikontoret att presentera finansieringsförslag. 2008-04-15 beslutade
omsorgsnämnden att tillstyrka förslag på om- och tillbyggnad av Ekegården som
tillgodoser brister i arbetsmiljö och verksamhetslokaler, därefter lämnades det till
budgetberedningen och ärendet är avslutat i diariet på kommunledningskontoret.
Eftersom om- och tillbyggnaden inte prioriterades i budgetberedningen inför
2009, så krävs nytt beslut i omsorgsnämnden för att aktualisera behovet.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-04-29

2014/143 012

Omsorgsnämnden

Forts § 42
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-04-15 § 36
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att tillstyrka behov
av om- och tillbyggnad av Ekegården som tillgodoser brister i arbetsmiljön och i
verksamhetslokaler för att kunna erbjuda en demensomsorg av god kvalitet samt
att ärendet överlämnas till tekniska utskottet för vidare beredning.
_____
Sänt till:
Tekniska avdelningen

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-04-29

2014/156 739

Omsorgsnämnden

§ 43
§ 37 au 2014-04-15
Redovisning av ej verkställda beslut per den 31 mars
2014
Beslut
Omsorgsnämnden besluta att godkänna att underlaget överlämnas till Inspektion
för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till kommunrevisorerna.
Underlaget gäller ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per den 31 mars 2014.
Bakgrund
Antalet ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska återkommande rapporteras till IVO.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-04-15 § 37
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att godkänna att
underlaget överlämnas till Inspektion för vård och omsorg (IVO),
kommunfullmäktige samt till kommunrevisorerna. Underlaget gäller ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS per den 31 mars 2014.
_____
Sänt till:
Kommunfullmäktige
IVO
Kommunens förtroendevalda revisorer

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-04-29

2014/144 012

Omsorgsnämnden

§ 44
§ 38 au 2014-04-15
Högalidsgatan 10, etapp 2
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att gruppbostaden på Bredgatan ska förändras till en
gruppbostad med inriktning för yngre personer och att de som idag bor på
Bredgatan och inte längre är i behov av daglig verksamhet erbjuds att flytta till
Högalidsgatan 10.
Bakgrund
Behovet av gruppbostäder med inriktning mot yngre personer ökar. Fortfarande
finns det idag flera gruppbostäder med en bred åldersspridning. Förvaltningens
förslag är för att kunna tillgodose brukarnas behov och ta tillvara personalens
kunskap och kompetens, samt nyttja personalresurserna på bästa sätt, bör fyra av
fem boende på Bredgatan erbjudas att flytta till gruppbostaden på Högalidsgatan
10. Gruppbostaden på Bredgatan kommer då att kunna erbjudas till de yngre
personer som är beviljade en gruppbostadsplats enligt LSS § 9:9 med önskemål
om boende i Hässleholm.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-04-15 § 38
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att gruppbostaden
på Bredgatan ska förändras till en gruppbostad med inriktning för yngre personer
och att de som idag bor på Bredgatan och inte längre är i behov av daglig
verksamhet erbjuds att flytta till Högalidsgatan 10.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-04-29

2014/110 012

Omsorgsnämnden

§ 45
§ 39 au 2014-04-15
Daglig verksamhet lokaler för ny verksamhet
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka behov av lokal för daglig verksamhet för
att kunna verkställa beslut om daglig verksamhet samt för att kunna erbjuda
möbelförmedling, cykelverkstad och datordemontering.
Kostnaderna för lokal, eventuell ombyggnad samt kostnad för pick-up bör
beaktas i budgetberedningen 2014 avseende 2015 års budget.
Yrkande 2 st
Rolf Delcomyn yrkar bifall till förslaget
Anita Peterson yrkar bifall till förslaget
Reservation och protokollsanteckning
Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet.
Han medges lägga följande protokollsanteckning. Sverigedemokraterna delar
uppfattningen om att behovet av ny lokal finns, men vill ha en klarhet i hur det
påverkar budgeten.
Bakgrund
Omsorgsförvaltningen ser ett tillkommande behov av lokaler för daglig
verksamhet samtidigt som omsorgschefen har fått i uppdrag av kommunchefen
att titta på möjligheten att inom daglig verksamhet skapa en kommunal
möbelförmedling. Frågan har utifrån dessa båda frågeställningar utretts av
verksamhetsansvariga inom daglig verksamhet i dialog med fastighetsförvaltare på
tekniska avdelningen.
Omsorgsnämnden föreslås tillstyrka behov av lokaler för dagligverksamhet utifrån
tjänsteskrivelse och överlämna till tekniska utskottet att ta fram en lämplig lokal
för beskrivna verksamheter.
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-04-29

2014/110 012

Omsorgsnämnden

Forts § 45
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-04-15 § 39
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att tillstyrka behov
av lokal för daglig verksamhet för att kunna verkställa beslut om daglig
verksamhet samt för att kunna erbjuda möbelförmedling, cykelverkstad och
datordemontering.
Kostnaderna för lokal, eventuell ombyggnad samt kostnad för pick-up bör
beaktas i budgetberedningen 2014 avseende 2015 års budget.
_____
Sänt till:
Tekniska avdelningen

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

16(21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-04-29

2014/157 736

Omsorgsnämnden

§ 46
§ 40 au 2014-04-15
Färdtjänst, tillhörighet
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta att föra över
ansvaret för färdtjänsten från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen, att
kommunledningskontoret ska handlägga frågor gällande allmän kollektivtrafik
inklusive färdtjänst från och med 2015-01-01 samt att i samband med budgeten
för 2015 göra erforderliga justeringar gällande budget för färdtjänst.
Bakgrund
I alla kommuner och hos alla trafikhuvudmän, oavsett om det är kommunen eller
landsting/region anpassas gator, vägar och hållplatser för att så många som
möjligt ska kunna åka med allmänna kommunikationer.
Målet är att minska skillnaden mellan den allmänna kollektivtrafiken och den
särskilda kollektivtrafiken (t ex färdtjänst) så att så många som möjligt kan åka
med den allmänna kollektivtrafiken oavsett ålder och funktionsnedsättning.
För att nå målet blir flera av kommunernas olika verksamheter/förvaltningar
berörda, inte minst kommunledningskontoret med sitt kommunövergripande
ansvar.
I flertalet av kommunerna i Skåne ligger ansvaret för kommunens del i den
allmänna och särskilda kollektivtrafiken på kommunledningskontoret med
kommunstyrelsen som beslutsfattare.
För den kommande utvecklingen av kollektivtrafiken är det en fördel för
Hässleholms kommuninvånare om det blir så även här.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-04-15 § 40
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att föreslå
Kommunstyrelsen besluta att föra över ansvaret för färdtjänsten från
omsorgsnämnden till kommunstyrelsen, att kommunledningskontoret ska
handlägga frågor gällande allmän kollektivtrafik inklusive färdtjänst från och med
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-04-29

2014/157 736

Omsorgsnämnden

Forts § 46
2015-01-01 samt att i samband med budgeten för 2015 göra erforderliga
justeringar gällande budget för färdtjänst.
_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-04-29

Omsorgsnämnden

§ 47
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

2014-03-01 –2014-03-31

Hemtjänst, bifall och avslag
Hemtjänst Säbo, bifall och avslag
korttid, bifall och avslag
Särskilt Boende, bifall och avslag
Avlösning, bifall och avslag
Kontaktperson, bifall och avslag
Trygghetslarm, bifall och avslag
Matdistribution, bifall och avslag
Boendestöd, bifall och avslag
Dagverksamhet, dem bifall och avslag
Ledsagning, bifall och avslag

132+2
1+0
42+3
19+3
6+0
7+0
131+0
72+0
7+0
0+1
1+0

beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall och avslag,
2014-03-01—2014-03-31
28+4 beslut
c. Anställningar omr ÄO 2014-02-07- 2014-04-14,
d. Underlag jämkning pga dubbla boendekostnader Fss
1+1 beslut
e. Avskrivning av småbelopp FSS 2014-03-17, ÄO 2014-03-17
f. Underlag för avskrivning av utestående fordringar, 2014-03-14,
2014-03-26, 2014-04-10
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-04-29

2014/173 006

Omsorgsnämnden

§ 48
För kännedom
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna.
1. Kösituationen
2. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2014-03-31 § 44, avgifter
Seniorkort, § 46 överenskommelse om samarbete mellan BUN, ON och
SN.
3. Kommunstyrelsens arbetsutskott protokollsutdrag 2014-03-19 § 370,
gemensam måltidspolicy
4. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2014-04-02 § 83, granskningsrapport
intern kontroll 2013.
5. Förvaltningsövergripande samverkan protokoll, 2014-02-24 och
2014-03-17.
6. Protokoll kommunala handikapprådet 2014-03-13
7. Arbetsutskottet protokoll 2014-04-15.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-04-29

Omsorgsnämnden

§ 49
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Annika Andersson informerar om följande:
•
•
•
•
•

Stadsrundan den 10 maj kl 10.00. Patrik Jönsson deltar.
Handikappdagen den 19 maj.
Moderna välfärdens dag, inbjudan från Vittsjö sjukhem kl 13-15
Ekonomikontorets analys av omsorgsnämndens ekonomi- och
verksamhetsstyrning, rapporten delas ut, redovisning till ON i maj.
Tack från Bror på uppvaktningen med anledning av hans hundraårsdag

Elisabet Mineur informerar om följande:
•

Information om nuläge kring lokal för dagligverksamhet som beslutades
om 2014-02-25 § 20

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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