SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2007-02-27
Plats och tid

1 (19)

Högalid, Storstugan, kl 13.00 – 16.10

Beslutande
Ledamöter

John Bruun (fp) ordf
Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf
Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf
Kerstin Andersson (c)
Göran Blomberg (m)
Margaretha Warnholtz (m)
Majliss Persson (c)
Anna Gustavsson (kd)
Niklas Grundström (fv)
Jenny Önnevik (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Roland Eriksson (s)
Övriga närvarande
Ersättare

Jan Bexéus (m)
Lina Bengtsson (m)
Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Margareta Lindquist (kd)
Per-Gunnar Andersson (fv)
Christine Friberg (s)
Camilla Björck (s)
Anette Mårtensson (mp)

Övriga deltagande

Leif Nilsson, omsorgschef
Monica Rydlund, controller
Eva Hermansson, verksamhetschef
MariAnne Norén, verksamhetschef
Elisabet Mineur, verksamhetschef
Leif Ydrefelt, avdelningschef
Kim Olsen, verksamhetschef
Eva Kvist, Kommunal
Jaleh Bynez, socionompraktikant, beviljades rätt att närvara.
Jan Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Rolf Delcomyn

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Rolf Delcomyn

Justering

Paragrafer 20 - 33

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-02-27

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2007-02-27

Anslagsdatum

Sid

2 (19)

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-02-27

Sid

3 (19)

§ 20
Ändrad dagordning
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärenden:
• Uppföljning av delegationsbeslut på handläggarkontoret
• Inhyrning av sjuksköterskor
• Kontaktpolitiker
Omsorgsnämnden beslutar
att bifalla ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-02-27

Sid

4 (19)

§ 21
Redovisning av delegeringsbeslut
a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2007-01-01 – 01-31
Hemtjänst, bifall och avslag
126+2 beslut
Särskilt boende, bifall och avslag
26+6
Boendestöd, bifall och avslag
4+0 beslut
Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag 3+0
Korttid, bifall och avslag
37+0
Avlösning, bifall och avslag
7+0
Kontaktperson, bifall och avslag
2+0
Trygghetslarm, bifall och avslag
108+0
Matdistribution, bifall och avslag
86+1

beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut

b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 2007-01-01--01-31 31+3 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2007-01-01--01-31
101+0 beslut
d. Riksfärdtjänst 2007-01-01—01-31
dnr 115/07
e. Anställningsbeslut Område 3 LASS, 2007-02-16
f. Anställningsbeslut Område 3, 2007-02-12
g. Revidering av beslutsattesträtt, 2006-12-28, 2007-01-09,
2007-01-12 och 2007-01-25
h. Beslut om avskrivning av fordringar, 2007-01-16, 2007-02-02,
2007-02-06 och 2007-02-12 (2 st)
i. Avskrivning av småbelopp inom hemtjänsten, 2007-02-08
j. Jämkning av avgifter inom särskilt boende, 2007-02-16
k. Omsorgsnämndens arbetsutskott 2007-02-06 § 1 sekretess
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-02-27

Sid

5 (19)

§ 22
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2006-11-27 § 161 ang Ändring i
nämndsreglementen och bolagsordningar med anledning av ändrat
anta ledamöter och ersättare.
b. Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2006-11-27, § 170 ang Val av
omsorgsnämnd
c. Kommunförbundet Skåne, Styrelsen, protokollsutdrag 2006-12-01 §
296 ang Nyckeltal i vård och omsorg.
d. Kommunförbundet Skåne, Arbetsutskottet, protokollsutdrag 2006-1217 § 343 ang IT-samverkan inom vård och omsorg.
e. PO-Skåne, Verksamhetsbeskrivning 2006
f. Patientnämnden 2007-02-07, Angående patientnämndsverksamhet.
g. Översikt 2007-02-19 över kön till särskilt boende.

Omsorgsnämnden beslutar
att lägga ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-02-27

Sid

6 (19)

§ 23
Bokslut 2006
Controller Monica Rydlund redovisar drifts- och investeringsanalys för 2006,
daterad 2007-02-19. Bilaga.
Omsorgsnämndens verksamheter visar för år 2006 ett nettounderskott om
4 733 tkr, vilket utgör 0,8 % av nämndens nettobudget.
Största positiva avvikelserna finns inom särskilt boende (+ 1 559 tkr),
enskilda sjukhem (+ 1 337 tkr) och hemsjukvården (+1 291 tkr). Största
negativa avvikelserna finns i hemvården (-5 501 tkr), färdtjänsten (-2 808
tkr) och socialpsykiatrin (-2 763 tkr).

Omsorgsnämnden beslutar
att anhålla om att 2006 års underskott om 4 733 tkr avskrives i
kommunens bokslut
att anhålla om att överskottet i 2006 års investeringsbudget om 212 tkr
överföres till 2007 års investeringsbudget i samband med
kompletteringsbudgeten.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-02-27

Sid

7 (19)

§ 24
§ 7 ON au
Budget 2007
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar förslag till internbudget 2007, daterat
2006-02-16. Bilaga.
Omsorgsnämndens ram 2007 är 598 252 tkr exklusive internhyra och
kapitalkostnader. Tilldelad ram är fördelad på äldreomsorg,
handikappomsorg samt administration och gemensamma kostnader.
Nettoramarna för de större verksamheterna inom äldre- och
handikappomsorgen redovisas också.
Ramen bör med hänsyn tagen till internhyran vara 602 241 tkr.
Under arbetet med internbudgeten konstaterades att det kommer att bli en
volymökning under 2007, de största ökningarna sker inom
handikappomsorgen. Successivt sker inom äldreomsorgen en konvertering
av somatikplatser till demensplatser. För att kunna behålla en acceptabel
kvalité i omsorgen om de dementa krävs en högre personaltäthet. Beviljad
ram medger inte detta med följden att personer med demens vårdas på
avdelningar med för låg personaltäthet.
Arbetsutskottet beslutar med hänvisning till att handlingarna
delades ut på sammanträdet
att

överlämna ärendet till Omsorgsnämnden utan förslag till beslut.

Omsorgsnämnden beslutar
att

återremittera ärendet

att

extra sammanträde med omsorgsnämnden för beslut om
internbudget 2007 ska äga rum 2007-03-21 kl 15.30,
arbetsutskottet sammanträder samma dag kl 14.00 samt
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-02-27

Sid

8 (19)

§ 25
§ 8 ON au 2007-02-16
§ 3 ON au 2007-02-06
Beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorg 2007
Utredningssekreterare Eva Klang redovisar förslag till uppgifter för
beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorg 2007 i Hässleholms
kommun, daterad 2007-01-26. Bilaga.
Flera belopp för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
är knutna till prisbasbeloppet som för år 2007 är 40 300 kr. Det medför att
omsorgsnämnden måste fatta beslut om avgifter baserade på det nya
prisbasbeloppet.
Arbetsutskottet beslutar
att

bordlägga ärendet till det extra sammanträdet 2007-02-16.

Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta
att

livsmedelskostnaderna för år 2007 fastställs till 1 330 kronor per månad
och att ett tillägg görs med 100 kronor per månad för ensamhushåll,

att

avdrag från minimibeloppet i särskilt boende för ensamstående görs
med 747 kronor per månad år 2007,

att

avdrag från minimibeloppet i särskilt boende för sammanlevande
makar/motsvarande görs med 483 kronor per månad 2007 samt

att

uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag som innebär att från och
med 2008 ska avgifter för äldre- och handikappomsorgen i Hässleholms
kommun vara knutna till Konsumentverkets beräkningar med
utgångspunkt från prisbasbeloppet.

Omsorgsnämnden beslutar

Justering

att

livsmedelskostnaderna för år 2007 fastställs till 1 330 kronor per månad
och att ett tillägg görs med 100 kronor per månad för ensamhushåll,

att

avdrag från minimibeloppet i särskilt boende för ensamstående görs
med 747 kronor per månad år 2007,

att

avdrag från minimibeloppet i särskilt boende för sammanlevande
makar/motsvarande görs med 483 kronor per person och månad 2007
samt

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-02-27

att

Sid

9 (19)

avgiftsberäkning och debitering görs med utgångspunkt ifrån
ovanstående belopp från och med 2007-02-01.

att

uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag som innebär att från och
med 2008 ska avgifter för äldre- och handikappomsorgen i
Hässleholms kommun vara knutna till Konsumentverkets beräkningar
med utgångspunkt från prisbasbeloppet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-02-27

Sid

10 (19)

§ 26
§ 9 ON au
Övergripande mål för 2007.
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar förslag till övergripande mål för
Hässleholms kommun, daterade 2007-01-19. Bilaga.
Kommunens övergripande mål är en del i arbetet med att skapa en effektiv
verksamhet präglad av ett långsiktigt tänkande och helhetsperspektiv.
Syftet är att få en tydligare koppling mellan politiska mål,
verksamhetsinriktningar och resursanvändning. Vid målkonflikt mellan
verksamhetsmål och finansiella mål gäller de finansiella målen i första
hand.
De övergripande målen gäller för samtliga kommunens verksamheter
inklusive kommunens helägda aktiebolag.
För omsorgsnämnden finns särskilda anvisningar som innebär att andelen
tid inom hemtjänsten som ägnas åt direkt vård ska öka årligen och
nämnden ska utveckla den uppsökande verksamheten hos personer som
fyllt 81 år för att informera om förebyggande insatser.
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta
att

tillstyrka förslaget till Övergripande mål för 2007.

Omsorgsnämnden beslutar
att tillstyrka förslaget till Övergripande mål för 2007.
_____

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-02-27

Sid

11 (19)

§ 27
§ 4 ON au 2007-02-06
Förtydligande av gränssnittet vad gäller hjälpmedel mellan Skånes
kommuner och Region Skåne.
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar förslag till avseende gränssnitt för
hjälpmedel mellan Hässleholms kommun och Region Skåne daterat 200702-02. Bilaga.
Till Omsorgsnämnden 2006-09-19 togs fram ett förslag till gränssnitt för
hjälpmedel mellan Hässleholms kommun och Region Skåne. I förslaget
föreslogs, med tanke på befarade kostnadsökningar, att inte ställa sig
bakom Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågors första förslag
avseende växlingen mellan fasta sittanpassningar och sittdynor i elrullstol.
Omsorgsnämnden beslöt § 111/06 i enlighet med förvaltningens förslag.
Uppgifter har därefter lämnats som visar att den befarade merkostnaden
inte kommer att uppstå varför Omsorgsförvaltningen föreslår att tidigare
beslut ändras så att Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågors
förslag antas i sin helhet.
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden att med ändring av
beslut § 111/06 besluta

Justering

att

ställa sig bakom växlingen mellan fasta sittanpassningar och sittdynor
till elrullstol enligt Samverkansorganisationen för hjälpmedels förslag

att

ställa sig bakom växlingen mellan IR-sändare och nackstöd, bålstöd
etc.

att

ställa sig bakom grundprincipen att ett tillbehör till ett hjälpmedel
bekostas av den huvudman som ansvarar för huvudhjälpmedlet, och
att uppdra åt förvaltningen att kommentera de riktlinjer som finns för
drivaggregat till manuella rullstolar till Samverkansorganisationen för
hjälpmedel

att

ställa sig bakom överlåtelse av hjälpmedel till ungdomar som fyller 20
år, och uppdra åt förvaltningen begära att Samverkansorganisationen
för hjälpmedel förtydligar regionens ansvar för samråd vid ordination
av dyrare hjälpmedel som infaller sex månader eller senare innan
övergång samt att förtydliga regionens ansvar för att hjälpmedlen som
köps över ska vara nyservade och i fullvärdigt skick samt fastställer en
livslängd på vissa hjälpmedel som kan bli aktuella för kommunen att
köpa över.

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-02-27

Sid

12 (19)

Omsorgsnämnden beslutar med ändring av beslut § 111/06
att

ställa sig bakom växlingen mellan fasta sittanpassningar och sittdynor
till elrullstol enligt Samverkansorganisationen för hjälpmedels förslag

att

ställa sig bakom växlingen mellan IR-sändare och nackstöd, bålstöd
etc

att

ställa sig bakom grundprincipen att ett tillbehör till ett hjälpmedel
bekostas av den huvudman som ansvarar för huvudhjälpmedlet, och
att uppdra åt förvaltningen att kommentera de riktlinjer som finns för
drivaggregat till manuella rullstolar till Samverkansorganisationen för
hjälpmedel

att

ställa sig bakom överlåtelse av hjälpmedel till ungdomar som fyller 20
år, och uppdra åt förvaltningen begära att Samverkansorganisationen
för hjälpmedel förtydligar regionens ansvar för samråd vid ordination
av dyrare hjälpmedel som infaller sex månader eller senare innan
övergång samt att förtydliga regionens ansvar för att hjälpmedlen som
köps över ska vara nyservade och i fullvärdigt skick samt fastställer en
livslängd på vissa hjälpmedel som kan bli aktuella för kommunen att
köpa över.
_____

Protokollsutdrag till
Region Skåne, Samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-02-27

Sid

13 (19)

§ 28
§ 6 ON au 2007-02-06
Förändrat sätt att forma myndighetsutövningen inom Hässleholms
kommuns omsorgsverksamhet.
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar förslag daterat 2007-02-01 angående
förändrat sätt att forma myndighetsutövningen inom omsorgsnämndens
verksamhet. Bilaga.
Enligt Kommunallagen 6 kap har Socialnämnden stor frihet att delegera
beslutanderätt till anställd personal. Beslut som fattas av delegat har
giltighet som nämndens eget beslut. Det åligger nämnden att ge tydliga
anvisningar om vad och hur delegat får besluta samt att regelbundet följa
upp sin delegation. Beslut fattade på delegation ska redovisas till nämnden.
De kriterier för biståndsbedömning som omsorgsnämnden fastställt har
efter hand blivit alltmer detaljerade och bistånd ges som insatser av olika
slag. Detta innebär att handläggarna, som fattar besluten, detaljstyr
utförandet vilket innebär att det krävs nya utredningar och beslut vid varje
förändring av insatserna.
En förändring föreslås som utgår från att kommuninnevånarna själv kan
bedöma vad som är bäst för honom/henne.
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta

Justering

att

trygghetslarm ska ges som generellt bistånd till dem som fyllt 75 år
om de så önskar

att

förenklat bistånd enl. Socialtjänstlagen 4 kap § 1 avseende service
skall gälla för dem som fyllt 81 år

att

förenklat bistånd enl. Socialtjänstlagen 4 kap § 1 avseende
distribuering av mat skall gälla för dem som fyllt 75 år

att

omvårdnadsinsatser skall ges som individuellt bistånd i tidsnivåer

att

uppdra åt förvaltningen att ta fram underlag och
konsekvensbeskrivningar för avgifter så att dessa stöder
helhetstänkandet service i stället för myndighetsutövande och att
detta redovisas för omsorgsnämnden 2007-09-18

att

uppdra åt förvaltningen att forma organisationen så att
genomförandet av nivåbeslut blir funktionellt oavsett utförare samt

att

uppdra åt förvaltningen att forma organisationen så att
genomförandet av serviceinsatser via checkar blir funktionellt oavsett
utförare.

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-02-27

Sid

14 (19)

Omsorgsnämnden beslutar som ett inriktningsbeslut
att

trygghetslarm ska ges som generellt bistånd till dem som fyllt 75 år
om de så önskar

att

förenklat bistånd enl. Socialtjänstlagen 4 kap § 1 avseende service
skall gälla för dem som fyllt 81 år

att

förenklat bistånd enl. Socialtjänstlagen 4 kap § 1 avseende
distribuering av mat skall gälla för dem som fyllt 75 år

att

omvårdnadsinsatser skall ges som individuellt bistånd i tidsnivåer

att

uppdra åt förvaltningen att ta fram underlag och
konsekvensbeskrivningar för avgifter så att dessa stöder
helhetstänkandet service i stället för myndighetsutövande och att
detta redovisas för omsorgsnämnden 2007-09-18

att

uppdra åt förvaltningen att forma organisationen så att
genomförandet av nivåbeslut blir funktionellt oavsett utförare samt

att

uppdra åt förvaltningen att forma organisationen så att
genomförandet av serviceinsatser via checkar blir funktionellt oavsett
utförare.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-02-27

Sid
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§ 29
§ 10 ON au
Granskning av rättsäkerheten vid biståndsbedömning av hemtjänst i
Hässleholms kommun
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar förslag till svar daterat 2007-02-05
till Länsstyrelsen avseende granskning av rättsäkerheten vid
biståndsbedömning av hemtjänst i Hässleholms kommun. Bilaga.
Länsstyrelsen vill efter granskning av Hässleholms kommun ha svar på
vissa frågor och avseende information, ansökan och utredning även ha
förslag till åtgärder där Länsstyrelsen menar att nämnden ej helt uppfyller
ställda krav.
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta
att

anta svaret som sitt eget och tillställa Länsstyrelsen svaret som
åtgärdsplan för rättssäker biståndshandläggning i Hässleholms
kommun.

Omsorgsnämnden beslutar
att

anta svaret som sitt eget och tillställa Länsstyrelsen svaret som
åtgärdsplan för rättssäker biståndshandläggning i Hässleholms
kommun.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-02-27

Sid

16 (19)

§ 30
§ 11
Ansökan om statsbidrag för utökning av verksamheten med personligt
ombud.
Verksamhetschef Elisabet Mineur redovisar förslag daterat 2007-02-16
angående ansökan om statsbidrag för utökning av verksamheten med
personligt ombud. Bilaga.
I Hässleholms kommun startade verksamheten med personligt ombud
hösten 2003. Det finns i kommunen ett stort antal personer med psykiska
funktionshinder som har behov av stöd, bland annat med kontakter med
myndigheter och sjukvården vilket gör att det finns behov av ytterligare
ett personligt ombud.
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta
att

ansöka om medel till ett personligt ombud 100 %

Omsorgsnämnden beslutar
att ansöka om medel till ett personligt ombud 100 %
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-02-27

Sid

17 (19)

§ 31
Uppföljning av delegationsbeslut på handläggarkontoret
Ordförande John Bruun (fp) redovisar förslag daterat 2007-02-22 till
uppföljning av den myndighetsutövning som sker på delegation från
omsorgsnämnden. Bilaga.
Nämnden föreslås ha en kontinuerlig uppföljning och dialog med
handläggarkontoret genom att två representanter från nämnden träffar
teamledarna på handläggarkontoret för en dialog kring vilka avslag och
delavslag som gjorts, stickprov på beslut gällande särskilt boende mm.
Omsorgsnämnden beslutar
att

anta förslaget till uppföljning och dialog mellan omsorgsnämnden och
handläggarkontoret med början i april 2007

att

ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår

att

uppdra åt förvaltningen att göra ett schema för dialog- och
uppföljningsträffarna mellan omsorgsnämnden och
handläggarkontoret.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-02-27

Sid
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§ 32
Inhyrning av sjuksköterskor
Verksamhetschef Kim Olsen redovisar ett förslag daterat 2007-02-22 till
inhyrning av sjuksköterskor under 2007 för att klara en besvärlig
semestersituation. Bilaga.
Omsorgsnämnden har 2004 beslutat att förvaltningen inte ska hyra in
sjuksköterskor från uthyrningsföretag. Rekryteringsläget har nu kraftigt
förvärrats och förvaltningen ser redan nu att det 2007 inte är möjligt att
rekrytera semestervikarier i den omfattning patientsäkerheten kräver.
Om inte det inom HSL-organisationen går att säkerställa den medicinska
säkerheten eller arbetsmiljön föreslås att sjuksköterskor ska kunna inhyras
från uthyresföretag.
Omsorgsnämnden beslutar
att

uppdra åt omsorgschefen att till och med september 2007 vid behov
besluta att sjuksköterskor ska inhyras.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-02-27

Sid

19 (19)

§ 33
§ 19
ON 2007-02-06
Kontaktpolitiker
Nämndssekreterare Jan Nilsson informerar om olika fördelningsmodeller för
uppdraget som kontaktpolitiker.
Omsorgsnämnden beslöt § 26/99 att kontaktpolitiker ska finnas för
institutioner inom äldre- och handikappomsorgen i första hand för de
boende och deras anhöriga. Kontaktpolitikerna ska ta tillvara de boendes
behov och önskemål samt medverka vid anhörigträffar och uppvaktningar.
Ett arvode utgår för uppdraget.
Omsorgsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet till nämndens sammanträde 2007-02-27
Omsorgsnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att till omsorgsnämnden redovisa
beslutsförslag angående fördelning av nämndens politiker, exklusive
presidiet, som kontaktpolitiker för de olika enheterna samt
att kontaktpolitikerna ska byta enheter efter halva mandatperioden.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

