SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2011-12-13

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

1 (17)

Högalid, Storstugan Kl. 13.30 – 16.15
John Bruun (FP) ordf
Cecilia Tornerefelt (M) 1:e vice ordf
Rolf Delcomyn (S) 2:e vice ordf
Kerstin Andersson (C)
Irene Nilsson (S)
Patrik Jönsson (SD)
Sorin Raduta (S)
Lina Bengtsson (M)
Ulrika Johannesson (S)

Tjänstgörande ersättare Paulina Bogdanski (M)
Margaretha Lindqvist (KD)
Övriga närvarande
Ersättare
Anita Peterson (V)
Thomas Rasmusson (S)
Åsa Erlandsson (SD)
Anders Zachrisson (M)
Meta Jarl (S)
Sune Levin (FV)
Övriga deltagande

Laila Jeppsson, omsorgschef
Assar Nilsson, enhetschef
§§ 139-143
Mikaela Cavaciu, ekonom
§§ 139-143
Carina Edvardsson, trygghetsvärd
Lotta Nygren Bonnier, distriktschef
Ann-Christine Bjerrehus, distriktschef
Elisabet Mineur, distriktschef
Kerstin Mauritzson, distriktschef
Jan Nilsson, adm chef
Fredrik Ehrenflod, 1: e ekonom
MariAnne Norén, verksamhetsutvecklare
Camilla Strid Lindvall, distriktschef
Iréne Persson, nämndsekreterare
Dalal Ali, socionom praktikant

Utses att justera

Cecilia Tornerefelt

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Cecilia Tornerefelt

Justering

Paragrafer 139 - 153

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-12-13
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2011-12-13

Datum då anslaget
sätts upp

2011–12-27

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2012-01-17

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

________________________________________
Iréne Persson

Datum då anslaget
togs ner
signatur

Justering

2011-------------

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-12-13
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§ 139
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (FP) föreslår att dagordningen ändras
enligt följande:
Tillkommande ärende:
• Arbetsutskottets protokoll 2011-12-13
• Kallelse till sammanträde från Biståndshandläggarna till
Arbetsutskottet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-12-13

Sid
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§ 140
Presentation av Trygghetsvärd och nyanställda chefer
Beslut
Omsorgsnämnden hälsar de nyanställda välkomna
Skäl till beslut
Carina Edvardsson nyanställdes som trygghetsvärd från och med november
2011.
Ann-Christine Bjerrehus har tillträtt tjänsten som distriktschef för äldreomsorg
särskilt boende och Fredrik Ehrenflod är nytillträdd 1:e ekonom. De båda
började sin anställning från och med december 2011.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-12-13

Sid
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§ 141
Ärendegranskning
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl till Beslut
Enhetschef Assar Nilsson, informerar utifrån tre utvalda ärenden, som
slumpmässigt valts ut för granskning.
____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-12-13

Sid
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§ 142
Svar på fråga om merkostnad för ledsagning vid
aktivitet
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att svaret ska lämnas vid omsorgsnämndens
sammanträde den 2012-01-24
Beskrivning av ärende
Omsorgsnämnden ställde frågan angående merkostnad för ledsagning vid
aktivitet vid nämndens sammanträde 2011-10-25 § 137
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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OMSORGSNÄMNDEN
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2011-12-13

Sid
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Dnr 2011/471 040

§ 143
§ 79 AU 2011-12-01
Ekonomiskt utfall per den 31 oktober 2011
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna det ekonomiska utfallet per den 31
oktober 2011 på -15,025 mnkr.
Skäl till beslut
Omsorgsverksamheten visar ett underskott på 15,025 mnkr.
Underskottet beror på att minskningen av antalet platser i särskilt boende sker
successivt under året samt på ett ökat behov av boenden enligt LSS och inom
psykiatrin.
_____
Sänt till:
kommunstyrelsen
ekonomienheten

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN
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2011-12-13

Sid
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Dnr 2011/429 739

§ 144
§ 80 AU 2011-12-01
Ej verkställda beslut per den 30 september 2011
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar godkänna att underlaget överlämnas till
Socialstyrelsen, kommunfullmäktige samt till kommunrevisorerna. Underlaget
gäller ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per den 30 september 2011.
Beskrivning av ärende
Antalet ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska återkommande rapporteras
till Socialstyrelsen.
_____
Sänt till:
Socialstyrelsen
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-12-13

Sid
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Dnr 2011/465 006

§ 145
§ 81 AU 2011-12-01
Sammanträdestider 2012
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att fastställa sammanträdestiderna efter ändring av
datum för sammanträdet i mars, 2012
Skäl till Beslut
Då det är viktigt att samtliga ledamöter i Omsorgsnämnden deltar vid
verksamhetsredovisningarna ändras datumet för sammanträdet i mars till
2012-03-08--09. Detta med anledning av att det fanns vissa ledamöter
som hade förhinder att delta den 2011-03-01—02.
Beskrivning av ärendet
Sammanträdestiderna för kommande år fastställs av Omsorgsnämnden
före årsskiftet.
_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-12-13

Sid
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Dnr 2011/468 046

§ 146
§ 84 AU 2011-12-01
Utdelning av medel ur stiftelsen Bröderna Hjorts
minnesfond
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att dela ut 45 000 kronor ur stiftelsen Bröderna
Einar och Arvid Hjorts minnesfond till Vankiva församlings minnesfond.
Redogörelse över hur 2011 års utdelade medel har använts ska lämnas under år
2012.
Omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag att ansökan för år
2012 ska inkomma till Omsorgsnämnden i april 2012.
Omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag att urkunden ska
delges Omsorgsnämnden 2012
Skäl till Beslut
Genom Kammarkollegiets beslut 2009-04-03 får stiftelsen förbruka såväl
kapital som avkastning för stiftelsens ändamål. Ekonomikontoret har inte
redovisat avkastningen utan enbart kapitalbehållningen. Kapitalet uppgick per
2010-12-31 till 758 000 kronor.
Beskrivning av ärende
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 skrivelse vilken verksamhet de
bedriver och den motsvarar ändamålet med Bröderna Hjorts minnesfond.
Tidigare beslut i ärendet
Arbetsutskottet 2011-12-01 §84
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att dela ut 45 000
kronor ur stiftelsen Bröderna Einar och Arvid Hjorts minnesfond till Vankiva
församlings minnesfond.
Redogörelse över hur 2011 års utdelade medel har använts ska lämnas under år
2012.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att ansökan för år
2012 ska inkomma till Omsorgsnämnden i april 2012.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta om
att urkunden ska delges Omsorgsnämnden 2012
_____
Sänt till:
Vankiva församlings minnesfond
Ekonomienheten
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-12-13

Sid
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2011/474 012

§ 147
§ 82 AU 2011-12 -01
Samråd detaljplan kvarteret Vannaröd, Björkhaga
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att de inte har något att erinra gällande
Byggnadsnämndens förslag till detaljplan för kvarterer Vannaröd 3:40
m.fl (Björkhaga).
Beskrivning av ärende
Byggnadsnämnden har skickat ut detaljplan för kvarterer Vannaröd
3:40 m.fl (Björkhaga).
Detta beroende på att Hässleholmsbyggen AB har för avsikt att köpa
fastigheten Värnet och slå ihop den med grannfastigheten Vannaröd 3:78 (sex
radhus). För att genomföra detta så behövs en ändring i detaljplanen.
Detaljplanen kommer inte att medföra någon miljöpåverkan
Planområdet ingår inte i område för kulturmiljövården.
Området berörs inte av strandskyddet.
Markanvändningen för berörda fastigheter föreslås bli en framtida utbyggnad
till två våningar. Befintig mark i planområdes ytterkant som inte får bebyggas
föreslås bli kvar.
_____
Sänt till:
Byggnadsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum
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Sid
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Dnr 2011/475 012

§ 148
§ 83 AU 2011-10-11
Samråd detaljplan kvarteret Värnet Hemgården
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att de inte har något att erinra gällande
Byggnadsnämndens förslag till detaljplan för kvarterer Värnet
(Hemgården).
Beskrivning av ärende
Byggnadsnämnden har skickat ut detaljplan för kvarterer Värnet (Hemgården).
Detta beroende på att Hässleholmsbyggen AB har för avsikt att köpa
fastigheten Värnet och slå ihop den med grannfastigheten Värnet 3
servicelägenheterna. För att genomföra detta så behövs en ändring i
detaljplanen.
Detaljplanen kommer inte att medföra någon miljöpåverkan
Planområdet ingår inte i område för kulturmiljövården.
Området berörs inte av strandskyddet.
I direkt anslutning till planområdets norra gräns går järnvägen ett rekomenderat
avstånd till järnväg till vårdinrättningar är 150 m. Den befintliga byggnaden
ligger mellan 50-200 meters avstånd. Bebyggelse tillåts i högst två våningar
och som har utrymningsvägar som vänder sig bort från järnvägen.
_____
Sänt till:
Byggnadsnämnden

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 149
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.
xii.
xiii.

2011-10-01 – 10-31

Hemtjänst, bifall och avslag
Särskilt boende, bifall och avslag
Korttid, bifall och avslag
Avlösning, bifall och avslag
kontaktperson, bifall och avslag
Trygghetslarm, bifall och avslag
Matdistribution, bifall och avslag
Boendestöd, bifall och avslag
Serviceinsatser, bifall och avslag
Trygghetsuppringning, bifall och avslag
Bostad särskild service, bifall och avslag
Dagverksamhet, dementa, bifall och avslag
Anhörigvårdare, bifall och avslag

85+1 beslut
28+6 beslut
6+6 beslut
6+0 beslut
8+1 beslut
110+0 beslut
57+0 beslut
8+0 beslut
62+1 beslut
1+0 beslut
0+1 beslut
4+0 beslut
0+2 beslut

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall o avslag 11-10-01—10-31
31+4 beslut
c. Jämkning Säbo dubbla boendekostnader, 2011-11-01
d. Anställningar omr ÄO 2011-07-29—2011-11-16
e Avskrivning av utestående fodringar 2011-10-20,
f. Avskrivning av fordran, 2011-10-20
g. Avskrivning av småbelopp, 2011-07-04, 2011-11-14, 2011-11-23
h. Arbetsutskottet protokoll sekretess 2011-10-25, 2011-12-01
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2011/501 006

§ 150
Föreligger för kännedom följande handlingar
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
1. Kösituationen
2. Information om kvalitetspriset
3. Kommunfullmäktige Protokollsutdrag § 99, 2011-10-31 Svar på
revisionsrapport- granskning av omsorgsnämndens hantering av enskilda
vårdgivare
4. Kommunstyrelsen Protokollsutdrag § 276, § 280 2011-11-16
5. Kommunala handikapprådet protokoll 2011-09-29
6 Patientnämnden Skåne halvårsrapport 2011 (handlingen finns tillgänglig på
sammanträdet)
7. Arbetsutskottets protokoll, 2011-10-25
8. Arbetsutskottets protokoll, 2011-12-13
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-12-13

Sid

15 (17)

§ 151
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Distriktschef Lotta Nygren Bonnier redovisar inkomna Lex Sarah anmälningar
Omsorgschef Laila Jeppsson redovisar:
• utförda vårdtyngdsmätningar inom äldreboende och gruppbostäder
• prognosen över de antal personer som väntar på en plats på särskilt
boende.
• utifrån dialogträffen den 2011-12-06
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 152
Inkommen kallelse från handläggarkontoret
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att arbetsutskottet träffar personalen på
handläggarkontoret.
Beskrivning av ärende
Personalen på handläggarkontoret har skickat ut ett brev till ledamöter i
arbetsutskottet där dem önskar ett sammanträde med arbetsutskottet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 153
Tack
Ordförande John Bruun (FP) tackar personal, ledamöter, ersättare och
tjänstemän för det gångna året och önskar samtliga en God Jul och ett Gott
Nytt År.
2:e vice ordförande Rolf Delcomyn (S) tackar för det gångna året och önskar
ordförande, personal och samtliga närvarande en God Jul och Gott Nytt År.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

