SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2007-11-13

Plats och tid

1 (10)

Högalid, Storstugan, kl 13.00 – 14.00

Beslutande
Ledamöter

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

Jan Bexéus (m)
Lars-Göran Svensson (s)
Lina Bengtsson (m)
Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Margareta Lindquist (kd)
Anette Mårtensson (mp)

Övriga deltagande

Monica Rydlund, tf omsorgschef
Elisabet Mineur, verksamhetschef
Leif Ydrefelt, avdelningschef
Eva Persson, SKTF
Eva Kvist, kommunal
Iréne Persson, assistent
Jan Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Jenny Önnevik

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Jenny Önnevik

Justering

Paragrafer 120 – 127

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-11-13

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2007-11-13

Anslagsdatum

2007-11-29

Anslagets nedtagande

Sid

2 (10)

2007-12-24

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-11-13

Sid

3 (10)

§ 120
Ändrad dagordning
Ordförande John Bruun (fp) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärenden:
• Skrivelse till Tandvårdsnämnden angående tandhygienistprojektet
Utgående ärenden
• Familjehem, riktlinjer för godkännande

Omsorgsnämnden beslutar
att bifalla ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-11-13

Sid

4 (10)

§ 121
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2007-10-01 – 10-31
i. Hemtjänst, bifall och avslag
104+0 beslut
ii. Särskilt boende, bifall och avslag
21+1 beslut
iii. Boendestöd, bifall och avslag
3+0 beslut
iv. Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag 2+0 beslut
v. Korttid, bifall och avslag
32+0 beslut
vi. Avlösning, bifall och avslag
3+0 beslut
vii. Kontaktperson, bifall och avslag
2+0 beslut
viii. Trygghetslarm, bifall och avslag
94+0 beslut
ix. Matdistribution, bifall och avslag
60+0 beslut
b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 2007-10-01--10-31 10+1 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag
2007-10-01--10-31 111+4 beslut
d. Riksfärdtjänst 2007-10-01—10-31
dnr 94-104/07
e. Avskrivning av småbelopp, 2007-10-15
f. Avskrivning av utestående fordringar 2007-10-08 och 2007-10-30

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-11-13

Sid

5 (10)

§ 122
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-10-03, protokollsutdrag § 262,
Omsorgsnämnden – äskande om 8,7 miljoner kronor
b. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokollsutdrag 2007-10-03 § 263
Omsorgsnämndens äskanden om 400 000 kronor
c. Hässleholms kommun, Revisorerna 2007-10-25, Granskning av
kommunens upphandlingar (utdrag)
d. Äldreboendedelegationen 2007-10-19, Seniorbostäder/motsvarande –
några exempel (missivet, rapporten finns hos sekreteraren)
e. Statistik över kö till särskilt boende, väntetider mm.
f. Skrivelse till Tandvårdsnämnden angående tandhygienistprojektet

Omsorgsnämnden beslutar
att lägga skrivelserna till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-11-13

Sid
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§ 123
Åtgärdsprogram inför 2008
Omsorgsförvaltningen och arbetsutskottet, förstärkt med gruppledarna för
Folkets väl, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har diskuterat möjliga
åtgärder för att få en budget i balans under 2008. Miljöpartiet hade inte
möjlighet att närvara.
Olika alternativ har diskuterats med förslag som ger besparingar både på
kort och lång sikt. Några beslutsförslag har inte tagits i det förstärkta
arbetsutskottet. Bilaga.

Omsorgsnämnden beslutar
att uppdra åt arbetsutskottet förstärkt med gruppledarna för Folkets väl,
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att tillsammans med
handläggarkontoret ta fram förslag till lägsta nivå för beviljande av
hemtjänst samt vilka grunder som ska gälla för bistånd.
att uppdra åt förvaltningen att till nämndens första sammanträde 2008
kostnadsberäkna effekterna av reviderade kriterier för
biståndsbedömning, inrättande av trygghetsboende,
hyresförhandlingar inom särskilt boende och på gruppbostäder samt
översyn av matdistributionen.
att uppdra åt förvaltningen att 2007-12-18 lämna ett förslag och
kostnadsberäkning avseende flyttning av Qvarngårdens platser till
Kaptensgården.
att överlämna skrivelsen till kommunstyrelsen.
Oppositionen deltar inte i beslutet.
_____

Protokollsutdrag och skrivelse till
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2007-11-13

Sid

7 (10)

§ 124
Mottagande av gåva till Ljusglimten
Ordförande John Bruun (fp) redovisar skrivelse daterad 2007-10-18 i
rubricerat ärende. Bilaga.
En privatperson har skänkt 100 000 kronor såsom gåva till Hässleholms
kommun avsedd för verksamheten, som bedrivs av omsorgsnämnden på
Ljusglimten.

Omsorgsnämnden beslutar
att med stor tacksamhet mottaga gåvan om 100 000 kronor
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-11-13

Sid
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§ 125
§ 52 ON au
Handikappolitiskt program
Verksamhetschef Elisabet Mineur informerar om omsorgsnämndens ansvar
för genomförandet av det handikappolitiska programmet antaget av
kommunfullmäktige, § 8/2005. Bilaga
Det handikappolitiska programmet har en ansvarsfördelning med punkter
som visar omsorgsnämndens ansvar, i samverkan med andra nämnder och
andra nämnders ansvar.
Arbetsutskottet tackar för informationen
Omsorgsnämnden tackar för informationen samt beslutar
att uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med handikappolitiska
programmet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-11-13

Sid
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§ 126
Sammanträdesdagar 2008
Utredningssekreterare, Jan Nilsson redovisar förslag på sammanträdestider
2008. Bilaga.
Förslaget innebär att nio sammanträden planeras inför 2008. Fyra
sammanträden på våren och fem på hösten.

Omsorgsnämnden beslutar
att återremittera ärendet
att uppdra till förvaltningen att lämna två förslag vid nämndens
sammanträde 2007-12-18
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2007-11-13

Sid
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§ 127
Datorer och uppkopplingar inom område 3
Rolf Delcomyn (s) frågar varför det inte finns Internet tillgängligt för
kunderna på Ljusglimten och Klockareverkstadens verksamhet i förre detta
postterminalen. Personal på de berörda platserna hade tagit upp det i
samband med nämndens studiebesök.

Omsorgsnämnden beslutar
att

uppdra åt omsorgsförvaltningen att undersöka hur det är och
återkomma med information till nämnden på sammanträdet
2007-11-13.

Verksamhetschef, Elisabet Mineur informerar att verksamheten, på före
detta postterminalen, har fått tillgång till Internet samt att verksamheten
på Ljusglimten ska få tillgång till Internet innan årsskiftet.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

