SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2007-06-19
Plats och tid

1 (18)

Högalid, Storstugan, kl 13.00 – 15.40

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)
Anna Gustavsson (kd)
Niklas Grundström (fv)
Jenny Önnevik (s)
Sorin Raduta (s)
Ulrika Johannesson (s)
Tjänstgörande ersättare Anette Mårtensson (mp)
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)
Roland Eriksson (s)

Övriga deltagande

Leif Nilsson, omsorgschef
Monica Rydlund, controller
Eva Hermansson, verksamhetschef
Kim Olsen, verksamhetschef
MariAnne Norén, verksamhetschef
Eva Kvist, Kommunal
Jan Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Majliss Persson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Majliss Persson

Justering

Paragrafer 69 – 79

Utdraget bestyrkes
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Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2007-06-19
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BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2007-06-19

Anslagsdatum

2007-07-03 Anslagets nedtagande

2007-07-25

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 69
Ändrad dagordning
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärenden:
• ”Turné i verksamheten”
• Riskanalys
Omsorgsnämnden beslutar
att bifalla ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 70
Budgetuppföljning 2007-05-31
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar prognos för budgetuppföljning per
2007-05-31 daterad 2007-06-07. Bilaga.
Budgetuppföljningen per 2007-05-31 visar ett prognostiserat underskott
på 3 190 tkr, en ökning av underskottet med 2 415 tkr från föregående
månad.
Det ökade prognostiserade underskottet hänförs i huvudsak till verksamhet
hemtjänst med 2 000 tkr samt en ökning av köpta psykiatriplatser med
500 tkr.
För att på ett bättre sätt kunna följa upp hemtjänsten pågår ett projekt
med ett uppföljningssystem, IntraPhone i två hemtjänstområden.
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att

godkänna budgetuppföljningen per 2007-05-31 och överlämna
den till kommunstyrelsen

att

IntraPhone ska införas i hela verksamheten så snart det är möjligt

Omsorgsnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningen per 2007-05-31 och överlämna
den till kommunstyrelsen

att IntraPhone ska införas i hela verksamheten så snart det är möjligt
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 71
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2007-05-01 – 05-31
1. Hemtjänst, bifall och avslag
93+3 beslut
2. Särskilt boende, bifall och avslag
23+1 beslut
3. Boendestöd, bifall och avslag
1+0 beslut
4. Bostad med särskild service, bifall och avslag 1+0 beslut
5. Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag2+0
beslut
6. Dagverksamhet för fys fh, bifall och avslag
1+0 beslut
7. Korttid, bifall och avslag
28+1 beslut
8. Avlösning, bifall och avslag
7+0 beslut
9. Kontaktperson, bifall och avslag
3+0
beslut
10. Trygghetslarm, bifall och avslag
74+0 beslut
11. Matdistribution, bifall och avslag
51+0 beslut
b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 2007-05-01--05-31 25+3 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2007-05-01--05-31
94+0 beslut
d. Riksfärdtjänst 2007-05-01—05-31
dnr 3751/07
e. Beslut om avskrivning av fordringar på grund av dubbla
boendekostnader, 2007-06-07
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 72
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2007-03-26 § 32, val av ledamot
och ersättare i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd.
b. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokollsutdrag 2007-05-23, § 158,
Om- och tillbyggnad av Björkhaga, Sösdala – förstudie
c. Kommunala pensionärsrådet, protokoll 2007-05-04
d. Kommunala Handikapprådet, Verksamhetsberättelse 2006.
e. Sammanställning över kösituationen tillsärskilt boende, 2007-06-11
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 73
§ 28 ON au
Anhållan om medel för driftsinvestering
Controller redovisar skrivelse avseende anhållan om medel för
driftsinvesteringar daterat 2007-05-24. Bilaga.
Omsorgsnämnden har för år 2007 en investeringsbudget om 2 212 tkr.
Omsorgsförvaltningen behöver kontinuerligt byta ut madrasser inom de
särskilda boendena, vissa trädgårdsmöblemang, byta stolar, porslin mm.
Detta sker successivt vilket innebär att kostnaderna inte kommer upp i ett
halvt basbelopp vilket är lägsta belopp per inköpstillfälle för investering.
Driftsinvesteringar kan vara mindre än ett halvt basbelopp.
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att

hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige anhålla om 400 tkr till
driftsinvesteringar.

Omsorgsnämnden beslutar
att

hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige anhålla om 400 tkr till
driftsinvesteringar.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 74
§ 29 ON au
Alternativa boendeformer med trygghet för äldre.
Utredare Jan Nilsson redovisar förslag avseende boendeformer för äldre,
daterat 2007-06-07. Bilaga.
Omsorgsnämnden gav förvaltningen § 98/06 i uppdrag att utreda behovet
av trygghetsboende. En arbetsgrupp på förvaltningen har tagit fram ett
underlag med förslag.
Det finns tillräckligt med platser i särskilt vårdboende i Hässleholms
kommun men det saknas platser som ger trygghet och social gemenskap i
anpassad miljö. Omsorgsförvaltningen föreslår en omstrukturering där
antalet platser inom särskilt vårdboende minskar och antalet platser i
trygghetsboende ökar.
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta
att

uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med detaljerat
och kostnadsberäknat förslag till förändrat boende för äldre fram till
2010 samt

att

hemställa hos kommunfullmäktige att lokalförsörjningsenheten på
kommunledningskontoret ges i uppdrag att projektera ett
trygghetsboende med 76 platser som även ska kunna användas som
särskilt boende, vid Hassellunden, Hässleholm.

Omsorgsnämnden beslutar
att

uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med detaljerat
och kostnadsberäknat förslag till förändrat boende för äldre fram till
2010 samt

att

hemställa hos kommunfullmäktige att lokalförsörjningsenheten på
kommunledningskontoret ges i uppdrag att projektera ett
trygghetsboende med 76 platser som även ska kunna användas som
särskilt boende, vid Hassellunden, Hässleholm.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-06-19

Sid

9 (18)

§ 75
§ 30 ON au
Verksamhetsplan 2007
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar förslag till verksamhetsplan 2007
daterat 2007-06-08. Bilaga.
Verksamhetsplan 2007 ska ersätta verksamhetsplan 2006.
Verksamhetsplanen ska efterhand utvecklas till ett styrdokument som
redovisar omsorgsnämndens verksamhet i ett treårsperspektiv.
Rolf Delcomyn (s) och Jenny Önnevik (s) yrkar att ordet kund utgår och
ersätts med t ex individ, vårdtagare eller kommuninvånare.
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta
att

fastställa verksamhetsplan 2007 samt

att

uppdra åt omsorgsförvaltningen att utarbeta Verksamhetsplan 2008
som presenteras i samband med internbudget för 2008.

Rolf Delcomyn och Jenny Önnevik reserverar sig mot beslutet.
Rolf Delcomyn yrkar att omsorgsnämnden beslutar
att ordet kund ska utgå ur dokumentet
att under utredningsuppdrag stryks utredningen fritt val inom äldre- och
handikappomsorgen
att införandet av ny ledningsorganisation ska beslutas i omsorgsnämnden
efter en redovisning hur organisationen förankrats i verksamheten.
Ordförande John Bruun (fp) yrkar att omsorgsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag, att Delcomyns två första yrkanden avslås och att
Delcomyns sista att-sats bifalles.
Ordföranden John Bruun ställer proposition på förslagen och finner att
arbetsutskottet fattar beslut enligt John Bruuns yrkande.
Rolf Delcomyn begär votering. Arbetsutskottet godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Bruuns yrkande.
Nej-röst för bifall till Delcomyns yrkande.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Med 8 ja-röster för Bruuns yrkande mot 5 nej-röster för Delcomyns
yrkande beslutar arbetsutskottet i enlighet med Bruuns yrkande.
Omsorgsnämnden beslutar
att

fastställa verksamhetsplan 2007 samt

att

uppdra åt omsorgsförvaltningen att utarbeta Verksamhetsplan 2008
som presenteras i samband med internbudget för 2008 samt

att

införandet av ny ledningsorganisation ska beslutas i omsorgsnämnden
efter en redovisning hur organisationen förankrats i verksamheten

Voteringsprotokoll som bilaga till protokollet.
Rolf Delcomyn, Jenny Önnevik, Sorin Raduta (s), Ulrika Johannesson (s)
och Anette Mårtensson (mp) reserverar sig mot beslutet och lämnar en
protokollsanteckning
______

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 76
Delegationsbeslut vid organisationsförändring
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar underlag till förhandling avseende ny
organisation för omsorgsförvaltningen daterat 2007-06-18. Bilaga.
Underlaget till ny organisation ska förhandlas i augusti efter
omsorgsnämndens sammanträde 2007-08-21. Cecilia Tornerefelt föreslår
att en kostnadskalkyl görs för föreslagen organisation i förhållande till
nuvarande organisation.
Omsorgsnämnden beslutar
att

ärendet om ny organisation ska tas upp på nämndens sammanträde
2007-08-21 för beslut och

att kostnadskalkyl ska göras för ny organisation
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 77
§ 31 ON au
Utveckling av ”fritt val” i Hässleholms kommun inom äldre- och
handikappomsorgen
Omsorgsnämndens ordförande John Bruun (fp) redovisar ett
utredningsuppdrag daterat 2007-06-08 till omsorgsförvaltningen att utreda
hur individens möjlighet till inflytande över den egna vardagen kan stärkas
i Hässleholms kommun.
John Bruun anser det vara av betydelse att omsorgsförvaltningen erhåller
ett uppdrag att utreda vilka förutsättningar som föreligger i Hässleholms
kommun för att gå mot valfrihet enligt regeringens intentioner.
Rolf Delcomyn (s) yrkar på att förslaget till beslut avslås.
John Bruun (fp) yrkar att förslaget till beslut bifalles.
Ordföranden John Bruun ställer proposition på förslagen och finner att
arbetsutskottet fattar beslut enligt eget yrkande.
Rolf Delcomyn begär votering. Arbetsutskottet godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Bruuns yrkande.
Nej-röst för bifall till Delcomyns yrkande.
Med 3 ja-röster för Bruuns yrkande mot 2 nej-röster för Delcomyns
yrkande beslutar arbetsutskottet i enlighet med Bruuns yrkande.
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta
att

uppdra åt förvaltningen
att utreda förutsättningarna att i Hässleholms kommun gå mot
valfrihet inom äldre- och handikappomsorgen enligt
regeringens intentioner
att följa pågående utredning för att se vilka möjliga metoder
som kan vara tillämpliga inom Hässleholms kommun
att ansökan om stimulansbidrag 2008 ska inriktas mot de av
utredaren föreslagna områdena
att för omsorgsnämnden i augusti 2007 redovisa vilka krav
utredaren ställer i delbetänkande för att kunna erhålla
stimulansbidrag 2008 samt

Justering

Utdraget bestyrkes
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att i mars 2008 redovisa förutsättningar, verksamheter och möjliga
metoder att öka valfriheten i Hässleholms kommun inom äldreoch handikappomsorgen.
Rolf Delcomyn och Jenny Önnevik (s) reserverar sig mot beslutet och
bifogar protokollsanteckning.

Rolf Delcomyn yrkar att arbetsutskottets beslut avslås.
Ordförande John Bruun yrkar att omsorgsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag,
Ordföranden John Bruun ställer proposition på förslagen och finner att
nämnden fattar beslut enligt eget yrkande.
Rolf Delcomyn begär votering. Arbetsutskottet godkänner följande
propositionsordning:
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 arbetsutskottet i enlighet med Bruuns yrkande.
Omsorgsnämnden beslutar
att

uppdra åt förvaltningen
att utreda förutsättningarna att i Hässleholms kommun gå mot
valfrihet inom äldre- och handikappomsorgen enligt
regeringens intentioner
att följa pågående utredning för att se vilka möjliga metoder
som kan vara tillämpliga inom Hässleholms kommun
att ansökan om stimulansbidrag 2008 ska inriktas mot de av
utredaren föreslagna områdena
att för omsorgsnämnden i augusti 2007 redovisa vilka krav
utredaren ställer i delbetänkande för att kunna erhålla
stimulansbidrag 2008 samt

Justering

Utdraget bestyrkes
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att i mars 2008 redovisa förutsättningar, verksamheter och möjliga
metoder att öka valfriheten i Hässleholms kommun inom äldreoch handikappomsorgen.
Voteringsprotokoll som bilaga till protokollet.
Rolf Delcomyn, Jenny Önnevik, Sorin Raduta (s), Ulrika Johannesson (s)
och Anette Mårtensson (mp) reserverar sig mot beslutet och lämnar en
protokollsanteckning
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 78
§ 32 ON au
Riskanalys vid särskilda boenden
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar en riskanalys daterad 2007-06-15
avseende upprätthållande av säkerhetsföreskrifter av tillräcklig bemanning
på särskilda boenden i förhållande till EU:s arbetstidsdirektiv. Bilaga.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har på uppdrag genomfört en
riskanalys vid de särskilda boendena. Syftet med riskanalysen har varit att
analysera hur den förändrade schemaläggningen med anledning av EU:s
arbetstidsdirektiv har påverkat verksamheten utifrån områdena
ensamarbete, rapporttid och obemannat.
MAS har avlämnat rapporten och det finns behov att prioritera och planera
åtgärder för att minimera de risker som analysgruppen har kommit fram
till.
Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att

uppdra åt förvaltningen att prioritera riskerna, redovisa åtgärder
med tid- och kostnadsberäkningar för att minimera de risker som
analysgruppen redovisat

att

redovisningen ska ske till omsorgsnämnden i september 2007

att

omedelbara åtgärder vidtas där så behövs för att minimera akuta
risker.

Omsorgsnämnden beslutar

Justering

att

uppdra åt förvaltningen att prioritera riskerna, redovisa åtgärder
med tid- och kostnadsberäkningar för att minimera de risker som
analysgruppen redovisat

att

redovisningen ska ske till omsorgsnämnden i september 2007

att

omedelbara åtgärder vidtas där så behövs för att minimera akuta
risker.

Utdraget bestyrkes
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§ 79
Studiebesök inom Omsorgsnämndens verksamheter
Jenny Önnevik (s) frågar när och studiebesök inom omsorgsverksamheten
som diskuterades i samband med introduktionsutbildningen i januari ska
ske.
Omsorgsnämnden beslutar
att

ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i
september ta fram ett förslag till studiebesök i olika verksamheter i
omsorgsförvaltningen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Voteringslista Omsorgsnämnden 2007-06-19 § 75
Namn
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

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

Justering

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

Parti

Röstning
Ja

fp
m
s
m
m
c
c
kd
fv
s
s
s
mp

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X

8

Utdraget bestyrkes

X
X
X
X
5

Avstår
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Voteringslista Omsorgsnämnden 2007-06-19 § 77
Namn
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

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

Justering

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

Parti

Röstning
Ja

fp
m
s
m
m
c
c
kd
fv
s
s
s
mp

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X

8

Utdraget bestyrkes

X
X
X
X
5

Avstår

