SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-04-15

Plats och tid

1 (23)

Björkhaga,Sösdala kl 13.30 – 17.00

Beslutande
Ledamöter

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)
Niklas Grundström (fv)
Jenny Önnevik (s)
Sorin Raduta (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Margareta Lindquist (kd)
Övriga närvarande
Ersättare

Jan Bexéus (m)
Lars-Göran Svensson (s)
Lina Bengtsson (m)
Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Per Gunnar Andersson (fv)
Christine Friberg (s)
Roland Eriksson (s)
Anki Jönsson (s)
Anette Mårtensson (mp)

Övriga deltagande

Monica Rydlund, tf omsorgschef
MariAnne Norén, verksamhetschef
Elisabet Mineur, verksamhetschef
Eva Hermansson, verksamhetschef
Maj-Lis Hagström, tf avdelningschef
Eva Kvist, Kommunal
Liselotte Eriksson, Kommunal
Thomas Mehralizade, vik distriktschef
Katarina Granqvist, bitr distriktschef
Jan Nilsson, utredningssekreterare
Iréne Persson, sekreterare

Utses att justera

Anita Peterson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Justering

Paragrafer 19 - 36

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-04-15

2 (23)

Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Anita Peterson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2008-04-15

Anslagsdatum

2008-04-30

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

Anslagets nedtagande

2008-05-23

________________________________________
Iréne Persson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-04-15

Sid

3 (23)

§ 19
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärenden:
•

Sammanställning av kösituationen per den 2008-04-14 under
delegationsbeslut

•

Nya ledamöter till Dialogträff med Handläggarkontoret

•

Rapport av kontaktpolitiker från besök på Sjögläntan

Beskrivning av ärende
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att den nya dagordningen godkänns
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-04-15

Sid

4 (23)

§ 20
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2008-02-01 – 2008-03-31
i. Hemtjänst, bifall och avslag
181+5 beslut
ii. Särskilt boende, bifall och avslag
213+2 beslut
iii. Boende särskild service, bifall och avslag
1+0 beslut
iv. Boendestöd, bifall och avslag
6+0 beslut
v. Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag 11+0 beslut
vi. Dagverksamhet för fysiskt fh, bifall och avslag 68+0 beslut
vii. Korttid, bifall och avslag
5+0 beslut
viii. Avlösning, bifall och avslag
8+0 beslut
ix. Kontaktperson, bifall och avslag
7+1 beslut
x. Trygghetslarm, bifall och avslag
174+0 beslut
xi. Matdistribution, bifall och avslag
103+0 beslut
xii. Familjehem vuxna, bifall och avslag
1+0 beslut
b. LSS-insatser,9 §:2-10 bifall o avslag 2008-02-01--03-31 49+10 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2008-02-01--03-31
135+5 beslut
d. Riksfärdtjänst 2008-02-01—03-31, dnr 6/08-13/08
e. Anställningsbeslut Område 3, 2007-12-01—2008-03-21
f. Anställningsbeslut Område 2 och 4, 2008-03-19
g. Avskrivning av utestående fodringar, 2008-02-18
h. Redovisning av ej verkställda beslut 2008-03-31 till Länsstyrelsen
i. Omsorgsnämnden au sekretess protokoll, 2008-02-12, 2008-02-26
j. Revidering av beslutsattesträtt avseende leverantörsfakturor omr 2
samt löner och leverantörsfakturor handläggarkontoret
k. Beslutsattesträtt avseende löner område 2
l. Sammanställning av kösituationen per den 2008-04-14

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-04-15

Sid

5 (23)

§ 21
Föreligger för kännedom följande handlingar
1) Kommunstyrelsen protokollsutdrag § 22 2008-03-05, ITsäkerhetsinstruktion – användare - antagande
2) Kommunstyrelsen protokollsutdrag § 36 2008-03-05, Nytt
reglemente för färdtjänsten i Östra Skåne
3) Kommunstyrelsen protokollsutdrag § 43 2008-03-05,
Köksorganisationen i Bjärnum
4) Kommunstyrelsen arbetsutskott protokollsutdrag, § 51 2008-02-13,
Samarbetsavtal med Skånetrafiken angående avgiftsfria resor för
kommuninnevånare över 70 år.
5) Kommunstyrelsens arbetsutskott protokollsutdrag, § 62
2008-02-27, anställning av omsorgschef.
6) Budgetuppföljning per den 29 februari 2008
7) Länsstyrelsen i Skåne Län, beslut angående klagomål på
hemtjänsten.
8) Kommunförbundet Skåne verksamhetsberättelse för 2007,
verksamhetsplan för 2008 för samverkansorganisationen för
hjälpmedelsfrågor.
9) Slutrapport Anhöringen
10) Sammanträdesprotokoll kommunala pensionärsrådet 2008-02-14
11) Sammanträdesprotokoll kommunala handikapprådet 2008-03-13
12) Verksamhetsberättelse kommunala handikapprådet 2007
13) Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll, 2008-02-12,
2008-02-26
14) Patientnämnden Årsredovisning 2007

Beslut
Omsorgsnämnden antar slutrapport angående Anhöringen som sin egen
och skickar den till länsstyrelsen.
Omsorgsnämnden lägger i övrigt ärendena till handlingarna.
____

Protokollsutdrag och handling ang Anhöringen till
Länsstyrelsen i Skåne

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-04-15

Sid

6 (23)

Dnr 2008/196 042

§ 22
Budgetuppföljning
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att omedelbart anlita extern konsult för
genomlysning av ekonomin och organisationen.
Handlingsplan tas fram för varje verksamhetsområde för att belysa kvalité,
prestationer och ekonomi.
Införa 0-tolerans för utskrivningsklara på sjukhus: Rehab, team och Säbo
har delat ansvar för detta.
Påminna om nämndens tidigare beslut om möjlighet till dubbelbeläggning
på korttid.
Ändra delegation:AU tar beslut om anhörigvårdare
Omsorgsnämnden antar skrivelsen som sin egen och översänder denna till
Kommunstyrelsen och Ekonomikontoret
Skäl till beslut
Med tanke på det rådande budgetläget föreslår majoriteten att:
Omedelbart anlita extern konsult för genomlysning av ekonomin och
organisationen
Handlingsplan tas fram för varje verksamhetsområde för att belysa kvalité,
prestationer och ekonomi.
Införa 0-tolerans för utskrivningsklara på sjukhus: Rehab, team och Säbo
har delat ansvar för detta
Påminna om nämndens tidigare beslut om möjlighet till dubbelbeläggning
på korttid
Ändra delegation:AU tar beslut om anhörigvårdare
Anta skrivelsen som sin egen och skicka denna till Kommunstyrelsen och
Ekonomikontoret
Beskrivning av ärende
Tf omsorgschef, Monica Rydlund redovisar budgetuppföljning per 2008-0331. Omsorgsnämnden har fått ökat anslag om 13 900 tkr. Den av
kommunfullmäktige antagna budgeten är 613 760 tkr och därtill har
lönekompensation om 2 322 tkr tilldelats nämnden. Nämndens budget
2008 är 616 082 tkr.
Omsorgsnämndens utfall 2007 var 620 753 tkr och förhållande till budget
om 611 226 tkr redovisades ett negativt utfall om 9 527 tkr.
Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-04-15

Sid

7 (23)

Dnr 2008/132 040

§ 23
§ 44 au 2008-04-01
Yttrande över revisionsrapporten
Beslut
Omsorgsnämnden antar yttrande över ”Granskning av omsorgsnämndens
ekonomi och åtgärder med anledning av negativa ekonomiska prognoser”
bilaga 1 och överlämnar yttrandet till kommunens revisorer.
Rolf Delcomyn (s), Jenny Önnevik (s), Sorin Raduta (s),
Ulrika Johannesson (s) och Anita Peterson (v) deltar ej i beslutet
Beskrivning av ärende
Kommunens revisorer har med biträde av Komrev genomfört en
granskning av omsorgsnämndens ekonomi och åtgärder med anledning av
negativa ekonomiska prognoser 2007. Revisorerna önskar att
omsorgsnämnden före 2008-04-07 svarar på vilka åtgärder den tänker
vidta med anledning av granskningen och de punkter som tas upp i
Komrevs rapport.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunrevisorerna

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-04-15

Sid

8 (23)

Dnr 2008/153 049

§ 24
§ 43 au 2008-04-01
Riktlinjer för hyra vid flyttning inom särskilt boende
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att person som bor i särskilt boende enligt 5
kap. 5§ socialtjänstlagen och som på grund av olika omständigheter,
exempelvis verksamhetsförändringar, flyttar permanent från en lägenhet
till en annan, oavsett om det är inom samma boende eller till annat
boende, skall betala den hyra som åsatts lägenheten dit personen flyttar,
exklusive eventuella rabatter.
Person som bor i särskilt boende enligt 5 kap. 5§ socialtjänstlagen och som
på grund av olika omständigheter, exempelvis verksamhetsförändringar,
flyttar tillfälligt från en lägenhet till en annan, oavsett om det är inom
samma boende eller till annat boende, skall betala den lägsta hyran av de
två. Personen får ett tidsbegränsat hyreskontrakt. Väljer personen att
därefter bo kvar i den lägenhet som var tänkt som tillfällig bostad skall
personen betala den hyra som åsatts lägenheten personen bor i, exklusive
eventuella rabatter.
Riktlinjerna gäller från och med 2008-06-01
Skäl till beslut
Riktlinjer behöver fastställas för att underlätta en enhetlig handläggning.
Beskrivning av ärende
Ett antal omflyttningar behöver göras inom kommunens särskilda
boendeformer. Verksamhetsförändringar skall göras på Solgården och ett
antal personer kan komma att behöva evakueras från Björkhaga. Flera
förändringar kan komma framöver.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-04-15

Sid

9 (23)

Dnr 2008/91 046

§ 25
§ 48 au 2008-04-01
Utdelning av medel ur stiftelsen Bröderna Hjorts minnesfond
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att dela ut 16 600 kronor ur stiftelsen Bröderna
Einar och Arvid Hjorts minnesfond till Vankiva Församlings minnesfond.
Redogörelse över hur 2008 års utdelade medel har använts skall lämnas
under år 2009.
Skäl till beslut
16 600 kronor finns disponibelt för utdelning och det finns en sökande som
uppfyller fastställda krav för att erhålla medel.
Beskrivning av ärende
Ändamålet med stiftelsen innebär att avkastningen varje år skall användas
till de gamlas, i Vankiva gamla kommun, fest och trevnad, i första hand
under julhelgen. Vankiva Församlings minnesfond uppfyller fastställda krav
för att erhålla medel och är enda sökande.
_____

Protokollsutdrag till
Ekonomikontoret
Vankiva församlings minnesfond

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-04-15

Sid

10 (23)

Dnr 2008/160 049

§ 26
§ 49 au 2008-04-01
Normer och riktlinjer för ekonomisk förvaltning HO
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta normer och riktlinjer för ekonomisk
förvaltning (personer med funktionsnedsättning), enligt bilaga 1, daterad
2008-03-25. Gällande beslut om Normer och riktlinjer för ekonomisk
förvaltning antagna § 120/03 upphävs.
Skäl till beslut
Normer och riktlinjer för ekonomisk förvaltning till personer med
funktionsnedsättning, beskriver hur hanteringen av omsorgstagarens
medel ska skötas inom omsorgsnämndens ansvarsområde.
Beskrivning av ärende
När en omsorgstagare inte klarar att på egen hand sköta sin ekonomibetala räkningar, handha pengar för dagligt bruk mm – kan förvaltningen
hjälpa till inom ramen för socialtjänsten om behovet inte kan tillgodoses på
annat sätt.
Syftet med Normer och riktlinjer för ekonomisk förvaltning till personer
med funktionsnedsättning, är att säkerställa rutiner för omsorgstagarens
medel. Huvudprincipen skall vara att personal inte skall handha privata
medel.
Den gode mannen/förvaltaren arbetar på uppdrag av omsorgstagaren –
man kan, som personal, som regel förutsätta att samförstånd om de
ekonomiska frågorna finns mellan omsorgstagaren och den gode
mannen/förvaltaren.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-04-15

Sid

11 (23)

Dnr 2008/154 011

§ 27
§ 50 au 2008-04-01
Verksamhetsplan
Beslut
Omsorgsnämnden antar Verksamhetsplanen 2008, enligt bilaga 1.
Skäl till beslut
Yrkanden
John Bruun (fp) yrkar bifall till förslaget
Rolf Delcomyn (s) yrkar avslag till förslaget
Proposition
Rolf Delcomyn (s) begär votering.
Omsorgsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja-röst för bifall till Bruuns yrkande
Nej-röst för bifall till Delcomyns yrkande
Med 8 ja-röster för Bruuns yrkande mot 5 nej-röster för Delcomyns
yrkande beslutar omsorgsnämnden i enlighet med Bruuns yrkande
Rolf Delcomyn (s), Jenny Önnevik (s), Sorin Raduta (s), Ulrika
Johannesson (s) och Anita Peterson (v) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag. Bilaga
Voteringsprotokoll som bilaga till omsorgsnämndens protokoll
2008-04-15.
Beskrivning av ärende
Av verksamhetsplanen framgår omsorgsnämndens verksamhetsområde,
kommunens vision och övergripande mål, omsorgsnämndens vision och
verksamhetsidé, särskilda anvisningar från kommunfullmäktige,
omsorgsnämndens mål, inriktningsmål 2008-2020, resultatmål 2008 samt
sammanställning åldersfördelning per område och hela kommunen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-04-15

12 (23)

Forts § 27

Omsorgsnämnden
Voteringslista
Datum:

2008-04-15 §27

Namn
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
John
Cecilia
Rolf
Göran
Margaretha
Kerstin
Majliss
Margaretha
Niklas
Jenny
Sorin
Ulrika
Anita
Summa

Justering

Bruun
Tornerefelt
Delcomyn
Blomberg
Warnholtz
Andersson
Persson
Lindquist
Grundström
Önnevik
Raduta
Johannesson
Peterson

Parti

Röstning
Ja

fp
m
s
m
m
c
c
kd
fv
s
s
s
v

Nej

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

5

Utdraget bestyrkes

Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-04-15

Sid

13 (23)

Dnr 2008/155 012

§ 28
§ 51 au 2008-04-01
Intern kontroll 2008
Beslut
Omsorgsnämnden antar internkontrollplan 2008, enligt
bilaga 1. Granskningsrapporten skall redovisas till omsorgsnämnden i
samband med årsredovisningen och internkontrollplanen 2008 skall
överlämnas till kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärende
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen. Nämnden
skall enligt kommunallagen 6 kap 7§ inom sitt område tillse att
verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och
föreskrifter.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-04-15

Sid

14 (23)

Dnr 2007/279 012

§ 29
§ 52 au 2008-04-01
Fritt val inom äldreomsorgen
Beslut
Omsorgsnämnden tar ställning i huvudsak till principer och en
genomförandeplan.
• Fritt val enligt nämndens beslut § 13 2008-02-26 skall ske genom
certifiering av företag.
• Fritt val ska omfatta hemtjänst med både personlig omvårdnad och
service.
• Val av annan utförare av hemtjänst innebär också att det kan inkludera
delegerad hemsjukvård
• Detaljerade kriterier för certifiering tas fram och beslutsförslag
föreläggs omsorgsnämnden i oktober 2008.
•

Certifierade företag får tillhandahålla vissa tilläggstjänster.

• Regler ska utformas så att det så långt som möjligt blir
konkurrensneutralitet mellan kommunala och privata utförare.
• För de certifierade företag som utför hemtjänst ska åtagandet gälla
även ledsagning enligt SoL och avlösning av närstående.
•

Kommunen har ett fortsatt ansvar för insatser nattetid.

• Frågan om ansvar för trygghetslarm och matdistribution hanteras i
samband med framtagandet av detaljerade kriterier.
• Frågorna som rör administration, dokumentation och kontroll ska
utredas och förslag till förändringar som fordrar politiska beslut ska
föreläggas omsorgsnämnden på dess sammanträde i oktober 2008.
• Omsorgsnämnden beslutar enligt föreslagen genomförande- och
tidplan.
• Omsorgsnämndens beslut § 13 2008-02-26 att utreda förutsättningarna
för alternativa driftsformer i form av personalkooperativ alternativt
entreprenad för Ekegården, all äldreomsorg i Vittsjö, Vinslöv respektive
Sösdala, allt boende inom LSS samt hjälpmedelsverksamheten
(lagerhållning och logistik) upphävs avseende angivna enheter.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-04-15

Sid

15 (23)

Forts § 29
Yrkanden
John Bruun (fp) yrkar bifall till förslaget
Rolf Delcomyn (s) yrkar avslag till förslaget
Proposition
Rolf Delcomyn (s) begär votering.
Omsorgsnämnden godkänner följande voteringsordning:
Ja-röst för bifall till Bruuns yrkande
Nej-röst för bifall till Delcomyns yrkande
Med 8 ja-röster för Bruuns yrkande mot 5 nej-röster för Delcomyns
yrkande beslutar omsorgsnämnden i enlighet med Bruuns yrkande
Rolf Delcomyn (s), Jenny Önnevik (s), Sorin Raduta (s), Ulrika
Johannesson (s) och Anita Peterson (v) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Voteringsprotokoll som bilaga till omsorgsnämndens protokoll
2008-04-15.
Skäl till beslut
Omsorgsnämnden beslutade 2008-02-26 uppdra åt förvaltningen att
utreda alternativen om införande av fritt val inom hemtjänsten och
entreprenader inom äldre- och handikappomsorgen i Hässleholms
kommun. Beslutet innebar vidare ett uppdrag till omsorgsförvaltningen att
ta fram ett underlag för beslut på nämndens sammanträde 2008-04-15.
Beskrivning av ärende
Regeringen tillsatte i mars 2007 en kommitté med uppdraget att lämna
förslag som främjar fritt val inom äldre- och handikappomsorgen. I
uppdraget anges främst två skäl till att frågan behöver utredas. Dels
behöver det klargöras hur olika valfrihetsmodeller förhåller sig till
upphandlingslagstiftningen, dels uttrycker man att fler kommuner borde
införa valfrihetssystem. Direktivet till kommittén avsåg inledningsvis
endast bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL), eftersom som en särskild
översyn av Lag om stöd och service (LSS) genomförs av den av regeringen
tillsatta LSS- kommittén. I december gavs tilläggsdirektiv till utredningen
som fick i uppdrag att också utreda om det fanns förutsättningar för att
även inom hälso- och sjukvården använda den upphandlingsmodell för
valfrihetssystem som utarbetats för äldre och handikappomsorgen. ”Fritt
val”- kommittén slutredovisade sitt förslag den 2008-02-29.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-04-15

16 (23)

Forts § 29

Omsorgsnämnden
Voteringslista
Datum:

2008-04-15 §29

Namn
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
John
Cecilia
Rolf
Göran
Margaretha
Kerstin
Majliss
Margaretha
Niklas
Jenny
Sorin
Ulrika
Anita
Summa

Justering

Bruun
Tornerefelt
Delcomyn
Blomberg
Warnholtz
Andersson
Persson
Lindquist
Grundström
Önnevik
Raduta
Johannesson
Peterson

Parti

Röstning
Ja

fp
m
s
m
m
c
c
kd
fv
s
s
s
v

Nej

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

5

Utdraget bestyrkes

Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-04-15

Sid

17 (23)

Dnr 2008/158 057

§ 30
§ 54 au 2008-04-01
Forskningsplattformen
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar teckna avtal med Högskolan Kristianstad
rörande samarbete avseende Forskningsplattformen för utveckling av
närsjukvården. Kostnaden för Hässleholms Kommun är för 2008
nittioniotusen kronor (99 000 kronor) och av den summan betalar
omsorgsnämnden 83 556 kronor.
Skäl till beslut
Högskolan Kristianstad, institutionen för Hälsovetare, driver i samarbete
med region Skåne, Bromölla kommun, Hässleholms kommun, Kristianstads
kommun, Osby kommun, Perstorps kommun och Östra Göinge kommun
Forskningsplattformen för utveckling av Närsjukvården.
Syftet med samarbetet är att långsiktigt utveckla en stärkt forskningsbas
för Högskolan Kristianstad för att möjliggöra ett säkrat
rekryteringsunderlag av Närsjukvård.
Beskrivning av ärende
För att möjliggöra fortsatt verksamhet vid Forskningsplattformen behöver
samverkande kommuner tillskjuta ekonomiska resurser, vilka erläggs till
Högskolan i Kristianstad.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-04-15

Sid

18 (23)

Dnr 2008/110 731

§ 31
§ 56 au 2008-04-01
Användning av beviljade statsbidrag till personliga ombud i Skåne 2008
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar anta skrivelsen som sin egen.
Beskrivning av ärende
Begäran om redovisning har inkommit från Länsstyrelsen, dnr
704-2639-08 avseende 2007 års verksamhet med personliga ombud. En
skrivelse har upprättats som beskriver hur beviljade statsbidrag till
personliga ombud använts.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Länsstyrelsen i Skåne

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-04-15

Sid

19 (23)

Dnr 2008/156 735

§ 32
§ 47 au 2008-04-01
Trygghetslarm vid vissa särskilda boende
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att till Tekniska nämnden påtala allvaret i att
föreslagna åtgärder vad avser otillräckliga trygghetslarm prioriteras och
åtgärdas så att god och säker vård kan upprätthållas inom berörda
enheter.
Skäl till beslut
Omsorgsförvaltningen vill påtala allvaret i att Tekniska nämnden prioriterar
föreslagna åtgärder. Larmsystemen är en fast installation i byggnaderna
och upphandlas av fastighetsägaren, tekniska kontoret.
Beskrivning av ärende
Nuvarande larmsystem vid följande enheter är undermåligt och måste
omgående åtgärdas genom byte av system. Detta avser larm vid
Skansenhemmet i Vittsjö, Solgården i Hästveda, Vallmogården i Vinslöv,
Qvarngården i Stoby och Björkhaga i Sösdala.
Larmsystemet innebär en trygghet för varje pensionär och utgör en
säkerhet för att kunna garantera en god och säker vård.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Tekniska nämnden

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-04-15

Sid

20 (23)

Dnr 2007/328 026

§ 33
§ 45 au 2008-04-01
Ekegårdens äldreboende, om- och tillbyggnad
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslag på om- och tillbyggnad av
Ekegården, som tillgodoser brister i arbetsmiljö och i verksamhetslokaler.
Ärendet överförs till kommunstyrelsens arbetsutskott, budgetberedning
2008 avseende 2009 års budget.
Skäl till beslut
Brister i arbetsmiljö och lokalutformning vid Ekegårdens äldreboende har
sedan 1998 varit föremål för utredning, fortfarande kvarstår brister i
arbetsmiljö och verksamhetslokaler. Tekniska kontoret har i samråd med
verksamheten kontinuerligt arbetat fram förslag på om- och tillbyggnation.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2007-10-03 att hänskjuta
ärendet till budgetberedningen 2008 avseende 2009 års budget. Behovet
av åtgärder kvarstår och alternativ finns framtagna till en beräknad
kostnad av 6,5 mkr.
Beskrivning av ärende
Ekegården har sedan 1998 haft lokalmässiga brister i arbetsmiljön och
saknar en gemensamhetslokal för såväl boende som personal. Beslut om
tillbyggnad för att åtgärda dessa brister togs och projektering påbörjades
2001. Beslutet återtogs på grund av annan prioritering och bristerna
kvarstår. Tekniska kontoret har sedan ärendets start i samråd med
verksamhetsrepresentanter arbetat fram alternativa förslag för att råda bot
på bristerna.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-04-15

Sid

21 (23)

§ 34
§ 57 au 2008-04-01
Ändrade sammanträdestider
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att arbetsutskottets sammanträde 2008-06-03
flyttas till 2008-05-26 kl 14.00
Omsorgsnämnden beslutar att arbetsutskottet och omsorgsnämndens
sammanträde 2008-08-26 flyttas till 2008-08-12 med början av
arbetsutskottet kl 10.00 och omsorgsnämnden kl 13.30
Skäl till beslut
Kommunstyrelsen begär in handlingar angående halvårsbokslut senast
2008-08-12
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-04-15

Sid

22 (23)

§ 35
Nya ledamöter till Dialogträff med Handläggarkontoret
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att utse, Kerstin Andersson (c), Anna
Gustavsson (kd), Jenny Önnevik (s) och Sorin Raduta (s) till nya ledamöter
till Dialogträffar med Handläggarkontoret.
Beskrivning av ärende
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att omsorgsnämnden utser nya
ledamöter som deltar i Dialogträffarna med Handläggarkontoret.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-04-15

23 (23)

§ 36
Rapport av kontaktpolitiker från besök på Sjögläntan
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Ledamot Kerstin Andersson (c) rapporterar från ett besök som
kontaktpolitiker på Sjögläntan i Vinslöv.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

