SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-02-26
Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

1 (22)

Högalid, Storstugan, kl 13.30 – 16.10

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)
Jenny Önnevik (s)
Sorin Raduta (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)

Jan Bexéus (m)
Lars-Göran Svensson (s)
Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Margareta Lindquist (kd)
Per Gunnar Andersson (fv)
Christine Friberg (s)
Roland Eriksson (s)
Anki Jönsson (s)

Övriga deltagande

Monica Rydlund, tf omsorgschef
MariAnne Norén, verksamhetschef
Eva Hermansson, verksamhetschef
Leif Ydrefelt, avdelningschef
Jan Nilsson, utredningssekreterare
Iréne Persson, sekreterare

Utses att justera

Ulrika Johannesson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Ulrika Johannesson

Justering

Paragrafer 1- 18

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-02-26

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2008-02-26

Anslagsdatum

2008-03-07

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

Anslagets nedtagande

2008-03-31

________________________________________
Iréne Persson

Justering

2 (22)

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-02-26

Sid

3 (22)

§1
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 2008-02-22 under
delegationsbeslut
Sociala aktiviteter på äldre och gruppboende

Beskrivning av ärende
Ordförande, John Bruun (fp) föreslår att den reviderade dagordningen
godkänns

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-02-26

Sid

4 (22)

§2
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2007-12-01 – 2008-01-31
i. Hemtjänst, bifall och avslag
177+3 beslut
ii. Särskilt boende, bifall och avslag
161+3 beslut
iii. Ledsagning, bifall och avslag
2+0 beslut
iv. Boendestöd, bifall och avslag
4+0 beslut
v. Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag 3+0 beslut
vi. Korttid, bifall och avslag
68+0 beslut
vii. Avlösning, bifall och avslag
5+0 beslut
viii. Kontaktperson, bifall och avslag
3+1 beslut
ix. Trygghetslarm, bifall och avslag
164+0 beslut
x. Matdistribution, bifall och avslag
109+0 beslut
b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 07-12-01--08-01-31 44+7 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2007-12-01--2008-01-31 159+2 beslut
d. Riksfärdtjänst 2007-12-01—2008-01-31
dnr 124/07-05/08
e. Anställningsbeslut Område 1, 2008-02-05
f. Anställningsbeslut Område 2 och 4, 2008-01-31
g. Avskrivning av utestående fodringar, 2007-12-19, 2008-02-06
h. Avskrivning av småbelopp i hemtjänsten, 2008-01-28
i. Jämkning, särbo, 2008-02-15
j. Redovisning av ej verkställda beslut 2007-12-31 till Länsstyrelsen
k. Tillsynsrapport Backebo sjukhem AB enligt SoL 13 kap 5§ 2007-12-13
l. Tillsynsrapport Röingegården enligt SoL 13 kap 5§ 2007-12-13
m. Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll, 2008-01-17, 2008-01-29
n. Sammanställning av kösituationen per den 2008-02-22
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-02-26

Sid

5 (22)

§3
Föreligger för kännedom följande handlingar
1) Kommunfullmäktige protokollsutdrag § 12 2008-01-28, val av
ersättare i omsorgsnämnden
2) Kommunfullmäktige protokollsutdrag § 148 2007-12-17, försäljning
av gruppbostäder
3) Kommunfullmäktige protokollsutdrag § 149 2007-12-17
bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda –
komplettering
4) Kommunstyrelsens protokollsutdrag, § 202 2007-11-21, ITsäkerhetsinstruktion
5) Kommunstyrelsens protokollsutdrag, § 209 2007-11-21, anslag till
driftbudgeten samt minskning av investeringsbudgeten
6) Kommunstyrelsens protokollsutdrag, § 5 2008-01-09,
kompensation för ökade hyres- och städkostnader
7) Kommunala handikapprådet protokoll, 2007-12-06
8) Hälsoringen rapport
9) Revisionsrapport 2008-01-08, Granskning av kommunstyrelsens
och nämndernas kontroller i lönehanteringen
10) Svar på skrivelse angående klagomål och synpunkter på avgifterna
inom särskilt boende
11) Verksamhetsberättelse Kvalitetssäkring Tandhygienisterna 2007
12) Hässleholms Kommun översiktsplan 2007
13) Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 2008-01-17, 2008-01-29

Beslut
Rolf Delcomyn (s) påtalar ett fel i arbetsutskottets protokoll 2008-01-17
§ 2. Ärendet tas upp igen på arbetsutskottets sammanträde
2008-04-01.
Omsorgsnämnden lägger ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-02-26

6 (22)

Dnr 2008/102 042

§4
Bokslut 2007
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar anhålla om att 2007 års underskott om
9 527 tkr avskrives i kommunens bokslut samt att anhålla om att
överskottet i 2007 års investeringsbudget om 310 tkr överföres till 2008
års investeringsbudget i samband med kompletteringsbudgeten.
Beskrivning av ärende
Tf omsorgschef, Monica Rydlund redovisar bokslut för år 2007. Bilaga
_____

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-02-26

7 (22)

Dnr 2008/103 042

§5
Budget 2008
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att avsätta ca 0,16 %, vilket motsvarar 1 000
tkr, av budgeten till oförutsedda utgifter
Omsorgsnämnden beslutar att tillsätta 18,94 tjänster inom de särskilda
boendena till en kostnad om ca 7 500 tkr
Omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättat förslag till internbudget
för år 2008 avseende driftbudgeten
Varje enhet skall ta fram minst ett förslag på effektivisering senast
2008-06-01
Oppositionen deltar ej i beslutet med anledning av egen budget framlagd i
kommunfullmäktige
Beskrivning av ärende
Tf förvaltningschef, Monica Rydlund redovisar förslag till
Internbudget 2008.
Omsorgsnämndens nettoram 2008 är 616 082 tkr, varav
lönekompensationen avseende 2007 års löneökningar om 2 322 tkr,
exkl löneökningar för personal anslutna till fackförbundet kommunal.
Internbudgeten är lagd utifrån 2006 års löner för anslutna till kommunal,
dessa erhåller 2008 års löner fr o m januari månad 2008. Internhyror för
2008 är ej klara, i förslag till budget har kostnaderna för 2007 års
internhyror använts. Internhyrorna antas vara kostnadsneutrala. Bilaga
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2008-02-26

8 (22)

Dnr 2007/321 040

§6
Överlåtelse av bostadsrättslägenhet
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner att lägenhet nr 10 136 08, i Riksbyggens
bostadsrättsförening Hässleholmshus nr 6, Backsläntsgatan 7 B 281 49
Hässleholm överlåtes till Ingmar Löwenadler i befintligt skick och till en låg
köpeskilling.
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen genom dess
exploateringsavdelning för handläggning.
Skäl till beslut
Kommunen måste ta ställning till om bostadsrätten ska rustas upp eller
överlåtas i befintligt skick. Kommunledningskontorets
exploateringsavdelning har hand om köp och försäljning av kommunens
bostäder. Kontakt har tagits med dem och de önskar omsorgsnämndens
godkännande om bostadsrätten skall överlåtas.
Beskrivning av ärende
Ingmar Löwenadler hyr en bostadsrättslägenhet av Hässleholms Kommun
sedan drygt 34 år. Bostadsrätten är i behov av upprustning och kommunen
måste ta ställning till om bostadsrätten skall rustas upp eller överlåtas i
befintligt skick. Ingmar Löwenadler har själv bekostat en del underhåll av
bostadsrätten trots att han inte äger den. Bilaga
_____

Protokollsutdrag och handling till
Kommunledningskontoret exploateringsavdelningen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2008-02-26

9 (22)

Dnr 2008/104 042

§7
Intäktshöjning år 2007 beräknat på helår jämfört med år 2006
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Tf förvaltningschef, Monica Rydlund redovisar intäktshöjningar år 2007.
Bilaga
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2008-02-26

10 (22)

Dnr 2008/69 012

§8
Införande av SMAK – måltider
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller införandet av SMAK-måltider
Skäl till beslut
Förvaltningen bedömer att förslaget vid ett införande kan vara ett mycket
verksamt bidrag till att täcka de behov och uppnå den målsättningen som
beskrivits.
Beskrivning av ärendet
Måltidens betydelse för en god tillvaro i särskilt boende kan inte
överskattas. I enkäter och andra undersökningar av vad de boende och
deras anhöriga uppskattar, vid en god kvalitet är alltid
måltidsverksamheten högt rankad. Bilaga
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-02-26

11 (22)

Dnr 2008/73 012

§9
Verksamhetsmålen
Beslut
Omsorgsnämnden antar verksamhetsmålen och översänder dessa till
kommunledningskontoret
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
2008-02-26.
Skäl till beslut
Majoriteten justerar verksamhetsmålen på 2 punkter.
Beskrivning av ärende
Omsorgsförvaltningens övergripande mål är en del i arbetet med att skapa
en effektiv verksamhet präglad av ett långsiktigt tänkande och
helhetsperspektiv. Bilaga
_____

Protokollsutdrag till
kommunledningskontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-02-26

Omsorgsnämnden
Voteringslista
Datum:

2008-02-26 §9

Namn
Ledamot/tjänstgörande ersättare

John
Cecilia
Rolf
Göran
Margaretha
Kerstin
Majliss
Anna
Niklas
Jenny
Sorin
Ulrika
Anita
Summa

Justering

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

Parti
Ja

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

Röstning
Nej

Avstår

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

5

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-02-26

13 (22)

Dnr 2008/74 012

§ 10
Intern kontroll
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner omsorgsförvaltningens granskningsrapport
och överlämnar den till kommunfullmäktige och kommunrevisorerna.
Beskrivning av ärendet
Tf förvaltningschef, Monica Rydlund redovisar internkontrollplan 2007.
Omsorgsnämnden beslutade § 57/07 att anta förslag på Intern kontrollplan
2007. Bilaga granskningsrapport.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-02-26

14 (22)

Dnr 2008/75 011

§ 11
Områdes verksamhetsberättelser
Beslut
Omsorgsnämnden lägger verksamhetsberättelserna till handlingarna
Beskrivning av ärendet
Verksamhetsberättelser för område 1, 2, 3, 4 och handläggarkontoret
för år 2007. Bilaga

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-02-26

15 (22)

Dnr 2007/467 738

§ 12
Ändring av tillstånd för Vittsjö sjukhem AB
Beslut
Omsorgsnämnden tillstyrker ansökan från Vittsjö sjukhem AB
Skäl till beslut
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kajsa Thorsell tillstyrker ansökan.
Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har hos omsorgsnämnden i Hässleholms Kommun begärt
yttrande över ansökan från Vittsjö sjukhem AB att bredda sin verksamhet
till att även omfatta korttidsboende, somatisk rehabilitering samt
permanent boende för personer med behov av somatisk omvårdnad. Bilaga
_____

Protokollsutdrag till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2008-02-26

16 (22)

Dnr 2008/105 012

§ 13
Möjligheter till alternativa driftsformer inom omsorgsnämnden
Beslut
Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda alternativ till
driftsformer samt ge förslag till var alternativen kan genomföras.
Utredningen skall redovisa förutsättningarna för alternativa driftsformer i
form av personalkooperativt alternativt entreprenad för Ekegården, all
äldreomsorg i Vittsjö, Vinslöv respektive Sösdala, allt boende inom LSS
samt hjälpmedelsverksamheten (lagerhållning och logistic).
Utredningen skall vara klar till nämndens sammanträde 2008-04-15
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
Voteringsprotokoll som bilaga till omsorgsnämndens protokoll
2008-02-26.
Skäl till beslut
Kommunfullmäktige har i ”Budget 2008” i särskilda anvisningar gett
omsorgsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till alternativa
driftsformer, redovisningen skall ske till kommunstyrelsen senast
2008-04-30.
Beskrivning av ärendet
Socialminister Göran Hägglund har i ett pressmeddelande
2007-12-20 uttalat att kvaliteten och tillgängligheten blir bättre i vården
och omsorgen om fler får chansen att leda och utveckla verksamheten.
Därför vill regeringen stimulera personal att ta över den verksamhet de
jobbar i, eller starta helt nya. Bilaga
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2008-02-26

Omsorgsnämnden
Voteringslista
Datum:

2008-02-26 §13

Namn
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

John
Cecilia
Rolf
Göran
Margaretha
Kerstin
Majliss
Anna
Niklas
Jenny
Sorin
Ulrika
Anita
Summa

Justering

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

Parti

Röstning
Ja

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

Nej

Avstår

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

5

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2008-02-26

18 (22)

Dnr 2007/326 010

§ 14
Motion angående Grön omsorg
Beslut
Omsorgsnämnden avslår Lars-Ivar Ericsson (c) motion att bedriva någon
särskild Grön omsorg inom omsorgsnämndens ansvarsområde.
Omsorgsnämnden antar skrivelsen som sin egen och översänder denna till
kommunfullmäktige.
Skäl till beslut
Lars-Ivar Ericsson (c) har till kommunfullmäktige i Hässleholm ställt en
motion angående Grön Omsorg.
Beskrivning av ärendet
Inom omsorgsförvaltningens regi fanns det för några år sedan denna typ
av verksamhet som riktade sig till personer med utvecklingsstörning och
psykiska funktionshinder. Verksamheten fick av flera skäl avvecklas efter
ett tag. Idag sker utformningen av daglig verksamhet enligt LSS i så stor
utsträckning som det är möjligt efter den enskildes individuella behov.
Förvaltningen bedriver bl. a ett hunddagis. Även dagverksamheten för
dementa anpassas efter individuella behov och det bedrivs uteaktiviteter i
närmiljön under sommarhalvåret. Bilaga
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2008-02-26

19 (22)

Dnr 2007/351 739

§ 15
Motion angående Pensionärskollo
Beslut
omsorgsnämnden avslår Lars-Ivar Ericsson (c) motion att bedriva
Pensionärs kollo inom omsorgsnämndens ansvarsområde.
Omsorgsnämnden antar skrivelsen som sin egen och översänder denna till
kommunfullmäktige.
Skäl till Beslut
Lars-Ivar Ericsson (c) har till kommunfullmäktige i Hässleholm ställt en
motion angående Pensionärskollo.
Beskrivning av ärende
Att bedriva pensionärskollo kan inte anses vara en av de uppgifter som
idag finns inom omsorgsnämndens ansvar och tilldelad ekonomisk ram.
Däremot kan verksamheten lämpligen bedrivas av frivilligorganisationer,
pensionärsorganisationer, intresseföreningar eller motsvarande. Bilaga
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2008-02-26

20 (22)

Dnr 2008/84 023

§ 16
Inhyrning av legitimerad personal
Beslut
Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgschefen att till och med september
2008 vid behov besluta att sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt
sjukgymnaster skall inhyras.
Skäl till beslut
Man kan redan nu konstatera att det inte blir möjligt att rekrytera
semestervikarier för 2008 i den omfattning patientsäkerheten kräver.
Beskrivning av ärende
Omsorgsnämnden beslutade under 2004 att det inte skulle vara tillåtet att
hyra in sjuksköterskor från bemanningsföretag. Rekryteringsläget har de
senaste åren försämrats vilket resulterade i att man under sommaren 2007
tvingades till att använda sig av inhyrd personal. Bilaga
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2008-02-26

Sid

21 (22)

§ 17
Studieresa
Beslut
Ersättning i form av förlorad arbetsinkomst och arvode utgår vid
studiebesök
Skäl till beslut
Arbetsutskottets ledamöter anser att frågan om ersättning ska beslutas i
omsorgsnämnden.
Beskrivning av ärende
Omsorgsnämndens arbetsgrupp inom psykiatrin inbjuder
omsorgsnämndens ledamöter och ersättare på en studieresa till Stötteoch kontaktcentret i Köpenhamn samt till Nattsländan i Bunkeflostrand
2008-03-12.

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2008-02-26

Sid

22 (22)

§ 18
Sociala aktiviteter på äldre och gruppboende
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl till beslut
Verksamhetschef, Eva Hermansson informerar att i redovisningen
angående stimulansmedlen som lämnas i april 2008, kommer information
om kvällsaktiviteter att finnas
Beskrivning av ärende
Kerstin Andersson (c) ställer en fråga angående trivselaktiviteter på äldre
och gruppboende
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

