SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-02-26

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

1 (19)

Högalid, Storstugan Kl. 13.30 – 15.45
John Bruun (fp) ordf
Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf
Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf
Göran Blomberg (m)
Margaretha Warnholtz (m)
Kerstin Andersson (c)
Majliss Persson (c)
Anna Gustavsson (kd)
Niklas Grundström (fv)
Irene Nilsson (s)
Sorin Raduta (s)
Ulrika Johannesson (s)

Tjänstgörande ersättare Anki Jönsson (s)
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

Winnie Aronsson (fp)
Jan Bexéus (m)
Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Per-Gunnar Andersson (fv)
Roland Eriksson (s)
Margaretha Lindqvist (kd)
Christine Friberg (s)
Laila Jeppsson, omsorgschef
Lotta Tyrberg Helldahl, vik kvalitetsutvecklare
Per Elmgren, 1:e ekonom
Iréne Persson, nämndsekreterare

§ 23
§ 18 - 20

Utses att justera

Majliss Persson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Majliss Persson

Justering

Paragrafer 18 - 34

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-02-26

2 (19)

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2010-02-26

Anslagsdatum
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2010-03-09

Anslagets nedtagande

2010-03-30

Omsorgsförvaltningen

________________________________________
Iréne Persson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-02-26

Sid

3 (19)

§ 18
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärende:
•

Trygghetsboende i Hässleholms kommun

•

Studiebesök

•

Väntjänsten i Tyringe

•

Inkomna skrivelser, kännedomsärende

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-02-26

Sid

4 (19)

Dnr 2010/45 042

§ 19
§ 11 au 2010-02-09
Bokslut
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna bokslutet per den 31 december
2009.
Beskrivning av ärende
Förra årets underskott på drygt 23 mnkr är i år reducerat till drygt
12 mnkr vilket innebär 1,8 procent avvikelse från totalbudgeten. De
åtgärder som nämnden har vidtagit kommer också att få effekt under
2010. Åtgärderna är av sådan dignitet så att en balanserad budget 2010
hade varit möjlig såvida inte framtida volymökningar var ett faktum.
_____

Protokollsutdrag till
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-02-26

Sid

5 (19)

Dnr 2010/46 041

§ 20
§ 19 au 2010-02-26
§ 12 au 2010-02-09
Internbudget 2010
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna internbudget 2010.
Rolf Delcomyn (s) Irene Nilsson (s) Sorin Raduta (s)
Ulrika Johannesson (s) och Anki Jönsson (s)
deltar ej i beslutet med anledning av att oppositionen presenterade ett
annat budgetförslag på kommunfullmäktiges sammanträde i november
2009.
Beskrivning av ärendet
Omsorgsverksamheten har ett underskott på 12 567 tkr för år 2009.
Internbudgeten redovisar en handlingsplan för att få 2010 års budget
i balans, detta medför förändringar i verksamheten.
_____

Protokollsutdrag till
Ekonomiavdelningen
kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-02-26

Sid

6 (19)

Dnr 2010/47 054

§ 21
§ 13 au 2010-02-09
Spisvakter
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att spisvakter ska vara ett hjälpmedel.
Kostnaden på 80 000 kr per år finansieras i internbudget 2010.
Beskrivning av ärende
I en dom i Kammarrätten framgår att spisvakt numera är en lös inventarie
vilket innebär att det inte längre går att få bostadsanpassningsbidrag för
att få en spisvakt installerad.
Spisvakter ska förskrivas av legitimerad personal och hanteras som övriga
hjälpmedel.
Kostnad för spisvakt är ca 80 000 kr per år.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-02-26

Sid

7 (19)

Dnr 2010/48 002

§ 22
§ 15 au 2010-02-09
Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta föreliggande förslag till
delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden i Hässleholms kommun att
gälla från och med 2010-03-01.
Skäl för det föreslagna beslutet
En årlig översyn har gjorts, bl a med hänvisning till att sekretesslagen har
ersatts av en ny offentlighets- och sekretesslag. Ansvaret för tillsynen över
socialtjänsten har förts över från Länsstyrelserna till Socialstyrelsen och
kommunerna har inte längre ansvar för den löpande tillsynen av
tillståndspliktig enskilt driven verksamhet. Ett antal punkter har ändrats på
grund därav. Ett antal förändringar i övrigt har också gjorts.
Beskrivning av ärendet
Beskrivning av ändringar
Nr
1.6
1.7
1.10
1.11
1.22
5.1
6.13
6.14
6.15

Delegaten ändrad till handläggare/vårdplanerare
”
”
”
Ny punkt – beslut om bistånd till dagverksamhet för psykiskt
funktionshindrade

6.16

Ändrad lagtext
Ändrad lagtext och ändrad tillsynsmyndighet
Ändrad tillsynsmyndighet
Ändrat innehåll och ändrad delegathärefter har numreringen ändrats – gamla punkt 6.16 (anmälan till länsstyrelsen om
allvarliga missförhållanden i enskild verksamhet har utgått och det som tidigare
hade nr 6.17 har fått nr 6.16 osv under rubrik 6
(tidigare 6.17) Delegaten ändrad från boendesamordnare till handläggare

7.7
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
8.1

Beloppet ändrat i enlighet med kommunstyrelsens senaste beslut
Ändring pga ny organisation – ekonomistab har tillkommit
”
Ändrad lagtext
”
Ny punkt – beslut om anställning av enhetschef
Ny punkt – beslut om anställning av personal i ekonomistab
Vidaredelegering tillåten (ej borttaget)

Justering

_____

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-02-26

Sid

8 (19)

Dnr 2010/49 740

§ 23
§ 16 au 2010-02-09
Sammanställning av inkomna Fel och Brister samt Synpunkter och
Klagomål
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporterna
Skäl till beslut
Vik. kvalitetsutvecklare Lotta Tyrberg Helldahl, informerar om
sammanställningen av inkomna Fel och Brister samt inkomna Synpunkter
och Klagomål 2009
Beskrivning av ärende
Som ett led i kvalitetsarbetet så sammanställs inkomna synpunkter och
klagomål samt de interna fel och brister som görs i verksamheten. Alla
former av avvikelser skall ses som ett led i ett förbättrings- och
utvecklingsarbete. Detta ska ske årligen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-02-26

Sid

9 (19)

Dnr 2009/555 731

§ 24
§ 17 au 2010-02-09
Svar angående länsstyrelsens kritik med anledning av tillsyn enl LSS
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att förtydliga
svaret till länsstyrelsen och efter ordförandens
godkännande/undertecknande skicka det vidare till Socialstyrelsen.
Beskrivning av ärende
Länsstyrelsen gjorde under v.19 en tillsyn enligt 13 kap.2§
socialtjänstlagen och 26§ lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS av kommunens insatser till personer med psykisk
funktionsnedsättning i Hässleholms kommun I samband med tillsynen
uppmärksammades att en person med beslut enligt LSS 9§9 bor på ett
boende där övriga har Sol beslut. Länsstyrelsen ansåg att detta inte var till
fyllest.
Personal på boendet anmälde 2009-10-22 till länsstyrelsen att
förhållandena inte hade åtgärdats
Länsstyrelsen startade en utredning och riktar i sitt beslut 2009-1216 701-79761-09 On 2009/555 stark kritik mot omsorgsnämndens
underlåtenhet att agera utifrån följande punkter.
•
•

Underlåtenhet att informera överförmyndaren
Underlåtenhet att sörja för den enskildes behov av hälso- och
sjukvård
• Underlåtenhet att samverka med socialförvaltningen så att den
enskilde får hjälp med sitt missbruk
• Underlåtenhet att hjälpa och stödja den enskilde i hennes bostad
med särskild service enligt LSS
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Socialstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-02-26

Sid

10 (19)

Dnr 2009/183 012

§ 25
§ 18 au 2010-02-09
§ 54 on 2009-04-21
§ 32 au 2009-04-07
Uppföljning av dagverksamhet Solhaga
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att lägga ärendet till handlingarna
Beskrivning av ärende
Solhaga dagverksamhet startade 2009-09-08 för personer med
demenshandikapp, från ålder 65 år och uppåt. Det har varit stor
besöksfrekvens under de flesta månader, det finns ingen begränsning för
antalet besök/person/vecka, ännu har efterfrågan från våra gäster om
besök på söndagar uteblivit.
Lokalmässigt och placeringen av dagverksamheten har visat sig vara bra,
då det finns ett stort antal personer som bor i området som besöker
dagverksamheten regelbundet.
Det finns 14 – 16 personer med bistånd som besöker Solhaga.
Det har framkommit många positiva reaktioner på dagverksamhetens
upplägg både från besökare och anhöriga.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-02-26

Sid

11 (19)

§ 26
Valärende
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att utse ledamot Irene Nilsson (s) till ledamot i
arbetsutskottet
Omsorgsnämnden beslutar att utse ledamot Irene Nilsson (s) till ledamot i
Kommunala handikapprådet.
Skäl till beslut
Ledamoten Jenny Önnevik (s) har avsagt sig sina uppdrag i
omsorgsnämnden och kommunala handikapprådet från och med
2010-01-01.
Beskrivning av ärende
2:e vice ordförande Rolf Delcomyn (s) föreslår omsorgsnämnden att utse
Irene Nilsson (s) till ledamot i arbetsutskottet
2:e vice ordförande Rolf Delcomyn (s) föreslår omsorgsnämnden att utse
Irene Nilsson (s) till ledamot i Kommunala handikapprådet
_____

Protokollsutdrag till
Kommunala handikapprådet
kommunledningskontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-02-26

Sid

12 (19)

§ 27
Kontaktpolitiker/uppdrag
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
reglemente för kontaktpolitikerna
Beskrivning av ärende
Kontaktpolitikernas uppdrag har varit otydliga och bör ses över. Nya
riktlinjer för ett reglemente ska framarbetas av förvaltningen för att
tydliggöra uppdragen som kontakpolitiker.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-02-26

Sid

13 (19)

§ 28
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2010-01-01 – 01-31
i.Hemtjänst, bifall och avslag
ii.Särskilt boende, bifall och avslag
iii.Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag
iv.Korttid, bifall och avslag
v.Avlösning, bifall och avslag
vi.Trygghetslarm, bifall och avslag
vii.Matdistribution, bifall och avslag
viii.Kontaktperson, bifall och avslag
ix.Boendestöd bifall och avslag

91+2
22+0
4+0
45+1
8+0
100+0
59+0
4+0
2+0

beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall o avslag 10-01-01—01-31
18+4 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2010-01-01—01-31
67+2 beslut
d. Riksfärdtjänst 2009-12-01—2010-01-31 dnr 118/09-120/09
131/10-139/10
e. Anställningar omr HO 2010-02-03, ÄO 2010-01-11, 2010-02-12
f. Avskrivning av småbelopp inom hemtjänsten, 2010-01-28
g. Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll sekretess 2010-01-19, 201002-09
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-02-26

14 (19)

§ 29
Föreligger för kännedom följande handlingar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verksamhetsberättelse omsorgsförvaltningen
Kösituationen
Arbetsutskottets protokoll 2010-01-19, 2010-02-09
Kommunala pensionärsrådet protokoll 2010-01-20
samverkans protokoll 2010-01-18
Hästveda rödakorskrets, svar
inkomna skrivelser angående Vallmogården i Vinslöv

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-02-26

15 (19)

§ 30
För kännedom
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
Beskrivning av ärende
Handlingarna för kännedom finns tillgängliga i en pärm under
sammanträdet.
1. val av ersättare i omsorgsnämnden, avsägelse
2. val av ledamot i omsorgsnämnden, ny ledamot
3. verksamhetsrapport, Häggenäs sjukhem AB
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-02-26

Sid

16 (19)

§ 31
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Omsorgschef Laila Jeppsson redovisar den aktuella kösituationen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-02-26

Sid

17 (19)

Dnr 2010/32 012

§ 32
§ 8 on 2010-01-26
§ 5 au 2010-01-19
Trygghetsboende i Hässleholms kommun
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta de reviderade kriterierna
Skäl till beslut
Länsstyrelsen har haft en del kritik på kriterierna, som har reviderats efter
länsstyrelsens kritik.
Beskrivning av ärende
Trygghetsboende är en ny boendeform för personer där minst en av
parterna har fyllt 70 år. Boendet ska utformas så att det har en god
tillgänglighet och att man kan bo kvar där hela livet. Trygghetsboende ska
ha en trygghetsvärd/värdinna och ha möjlighet till utrymmen för de
boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-02-26

Sid

18 (19)

§ 33
Studiebesök
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att en studieresa ska genomföras under året.
Förslag på lämpliga verksamheter att besöka ska lämnas vid nästa
sammanträde den 13 april 2010.
Skäl till beslut
2:e vice ordförande Rolf Delcomyn (s) föreslår Omsorgsnämnden att det
ska göras ytterligare en studieresa under året.
Beskrivning av ärende
Förvaltningen ska ta fram förslag på olika verksamheter som är intressanta
att besöka.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-02-26

Sid

19 (19)

Dnr 2010/16 040

§ 34
Väntjänsten
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att kostnaden för lokalerna vid Väntjänsten
Träffpunktens samlingar utbetalas till Tyringe missionskyrka för hösten
år 2009 enligt deras äskande.
Omsorgsnämnden beslutar att inga hyreskostnader kommer att utbetalas
i framtiden för verksamheten utan hänvisar till att verksamheten får
tillgång till en lämplig lokal på Hemgården i Tyringe.
Skäl till beslut
Omsorgsnämndens ledamöter anser att det tidigare beslutet att avslå
äskandet om bidrag för lokalerna bör omprövas och bifallas.
Beskrivning av ärende
En skrivelse har inkommit till förvaltningen med äskande om bidrag för
lokaler som brukats i Tyringe Missionskyrka hösten 2009 av Väntjänsten
Träffpunkt och promenadgrupp. Förvaltningen har tidigare i brev avslagit
deras äskande med hänvisning till att förvaltningen kan bistå med lokaler
för verksamheten, samt att det är fritidsförvaltningen som betalar ut
föreningsbidrag.
Ett e-meddelande har inkommit till förvaltningen där de ber att beslutet
ska omprövas.
Summan för lokalerna är 5 400 kr.
_____

Protokollsutdrag till
Tyringe missionsförsamling

Justering

Utdraget bestyrkes

