SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2006-02-08

Plats och tid

1 (19)

Storstugan Högalid, kl 13.30 – 17.40

Beslutande
Ledamöter

Kerstin Andersson (c) ordf
Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf
John Bruun (fp) 2:e vice ordf
Jenny Önnevik (s)
Sorin Raduta (s)
Majliss Persson (c)
Karl-Erik Nilsson (m)
Maj-Gun Cederlund (kd)
Tjänstgörande ersättare Eva Chronvall (v)
Karin Paulsson (m)
Niklas Grundström (fv)
Övriga närvarande
Ersättare

Sören Engström (c)
Hans Werner (fp)
Ulrika Johannesson (s)
Christine Friberg (s)
Mona Svensson (c)
Margareta Lindquist (kd)

§§ 1 - 15

Övriga deltagande

Leif Nilsson, förvaltningschef
Monica Rydlund, controller
Kim Olsen, verksamhetschef
Eva Hermansson, verksamhetschef
Leif Ydrefelt, avdelningschef
Eva Klang, utredningssekreterare
§§ 1-3
Anna-Lena Eriksson, distriktschef
§§ 1-4
Ole Engblom, tf verksamhetschef HÖS §§ 1-2
Jan Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Rolf Delcomyn

Justeringsplats
tid

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justerare

___________________________________________________
Rolf Delcomyn

Justering

Paragrafer 1 – 17

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-02-08

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2006-02-08

Anslagsdatum

Sid

2 (19)

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-02-08

Sid

3 (19)

§1
Ändrad dagordning
Ordföranden föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Tillkommande ärenden:
• Information om Hjälpmedelscentrum Östra Skåne
• Drift och investeringsredovisningsanalys 2005
• Information IntraPhone, uppföljning i hemtjänsten
• EU Växtkraft Mål 3
Flytta upp ärende 7 och 14 så att nämnden behandlar de ärendena efter
informationen från HÖS.
Omsorgsnämnden beslutar
att ändra dagordningen i enlighet med ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-02-08

Sid

4 (19)

§2
Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS)
Tillförordnad verksamhetschef Ole Engblom informerar om HÖS, en
verksamhet som drivs gemensamt av 10 kommuner i östra Skåne
inklusive Hässleholm. Verksamheten utgår från Kristianstad. Ole
Engblom beskriver organisation, orderhantering, budget mm.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-02-08

Sid

5 (19)

§3
Avgifter för äldre- och handikappomsorg 2006
Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar kort förslag till avgifter för äldreoch handikappomsorg 2006, daterat 2006-01-23. Bilaga
Socialstyrelsen har i Meddelandeblad december 2005 redovisat uppgifter
för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorg 2006.
Arbetsutskottet beslutar
att utan eget ställningstagande överlämna ärendet till
omsorgsnämnden
att utredningssekreterare Eva Klang skall föredra ärendet på nämnden.
Utredningssekreterare Eva Klang redovisar förslag till avgifter för äldreoch handikappomsorg 2006, daterat 2006-01-23.
I förslaget finns en höjning av livsmedelskostnaden till 1 295 kr per
månad men oklarheter i beräkningsunderlaget medför att beloppet
föreslås bli samma som för 2005, 1 100 kr.
Omsorgsnämnden beslutar
att livsmedelskostnaden för år 2006 fastställs till 1 100 kr per månad
och att ett tillägg görs med 100 kr per månad för ensamhushåll,
att avdrag från minimibeloppet i särskilt boende, exklusive
Bokebergsgården, för ensamstående görs med 869 kr per månad,
att avdrag från minimibeloppet i särskilt boende, exklusive
Bokebergsgården, för sammanlevande makar/sambor/registrerade
partner görs med 548 kr per person och månad.

Oppositionen bifogar en protokollsanteckning.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-02-08

Sid

6 (19)

§4
Annex Klockaregården, information
Distriktschef Anna-Lena Eriksson informerar om hur verksamheten på
annex Klockaregården (fd Andersgården) fungerar.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-02-08

Sid

7 (19)

§5
Redovisning av kö till särskilt boende, antal köpta platser samt
hemtjänst mm samt hantering av kön.
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar hur många som 2006-02-03
beviljats platser på särskilt boende men ännu inte flyttat in.
Sammanlagt 32 personer väntar på plats på särskilt boende varav 21 på
somatikplatser och 11 på demensplatser. Av dem som väntar på plats
bor 10 i bostaden och resten på korttidsplatser. Det är 130 boende på
privata vårdhem varav 78 på demensplatser. Det finns en person som
väntat i mer än tre månader på plats men han har själv valt att bo kvar
på korttidsplats i avvaktan på specifik plats.
Omsorgsnämnden beslutar
att
_____

Justering

uppdra åt omsorgsförvaltningen att ta fram en långsiktig plan
med behov av köpta och egna platser samt hur en anpassning av
verksamheten med särskilt boende kan göras logistiskt.

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-02-08

Sid
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§6
Rapport från Kommunala Pensionärsrådet
Rolf Delcomyn (s) informerar från Kommunala Pensionärsrådet
2006-01-19. Bland annat informerade verksamhetschef Eva
Hermansson om rehabilitering, personalsekreterare Pia Wennmo om
PLUS-jobb och MariAnne Norén om de särskilda boendena

Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-02-08

Sid

9 (19)

§7
Rapport från Kommunala Handikapprådet
Jenny Önnevik rapporterar om ett nytt projekt om tillgänglighet i
Hässleholm tillsammans med Lunds Tekniska Högskola och tekniska
kontoret Gerhard Leth.
Omsorgsnämnden tackar för rapporten
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-02-08

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

Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2005-12-01 – 12-31
Hemtjänst, bifall och avslag
139+1 beslut
Särskilt boende, bifall och avslag
23+7
Bostad med särskild service
9+0 beslut
Boendestöd, bifall och avslag
2+0 beslut
Korttid, bifall och avslag
30+0
Dagverksamhet dementa, bifall och avslag 1+0
Avlösning, bifall och avslag
4+0 beslut
Kontaktperson, bifall och avslag
3+0
Ledsagning, bifall och avslag
1+0 beslut

beslut
beslut
beslut
beslut

b. LSS-insatser, 9 §:2-6, 9 bifall o avslag 2005-12-01--12-31 28+0 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2005-12-01--12-31 76+0 beslut
d Riksfärdtjänst 2005-12-01—12-31, dnr 343/05-369/05
e. Avskrivning av utestående fordringar 2006-01-10 nr 1-4
f. Omsorgsnämndens arbetsutskott 2005-12-14 §§ 84-87
(Sekretessärende)
g Omsorgsnämndens arbetsutskott 2006-01-24 §§ 7-8
(Sekretessärende)
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-02-08

Sid

11 (19)

§9
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 2005-12-14 §§ 78-83
b. Omsorgsnämndens arbetsutskott protokoll 2006-01-24 §§ 1-6 (ej
justerat)
c. Kommunala Pensionärsrådet, protokoll 2005-11-17
d. Kommunala Handikapprådet, protokoll 2005-12-08
e. Sammanställning av beslut i ON 2005 som inte verkställts eller där
vidtagna åtgärder ej redovisats
f. Sammanställning över beslut 2004 och 2005 enligt SoL, LSS, lag om
färdtjänst och lag om riksfärdtjänst
Förvaltningschef Leif Nilsson informerar om beredningen av de ärenden
som ingår i § 8e.
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-02-08

Sid

12 (19)

§ 10
§ 3 au
2006-01-24
Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå 2005
Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar förslag till hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå, daterat 2006-01-02. Bilaga
Kommunförbundet Skånes styrelse beslöt 2003-09-25 att ställa sig
bakom ”Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå 2005”.
Styrelsen rekommenderade kommunerna att anta detsamma vilket
omsorgsnämnden gjorde. Kommunförbundet Skånes styrelse beslöt
2005-06-17 att ställa sig bakom en reviderad version och
rekommenderar kommunerna att göra detsamma. Rekommendationen
föreslås gälla som en grund för produktsortimentet inom Hässleholms
kommuns hjälpmedelsverksamhet.
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att ställa sig bakom och anta dokumentet
”Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå 2005” med tillägg
att även sjuksköterskor har ordinationsrätt samt att i dokumentet
stryka produktgrupp 04 48 03 tränings- och ergometercyklar
manuella
att produkter enligt dokumentets bilaga 1 inte längre ingår i
hjälpmedelsverksamhetens sortiment.
Omsorgsnämnden beslutar
att ställa sig bakom och anta dokumentet
”Hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå 2005” med tillägg
att även sjuksköterskor har ordinationsrätt samt att i dokumentet
stryka produktgrupp 04 48 03 tränings- och ergometercyklar
manuella
att produkter enligt dokumentets bilaga 1 inte längre ingår i
hjälpmedelsverksamhetens sortiment.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-02-08

Sid

13 (19)

§ 11
§ 4 au
2006-01-24
Policy och allmänna rekommendationer för hjälpmedelsverksamhet
Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar förslag till policy och
rekommendationer för hjälpmedelsverksamhet, daterat 2006-01-02.
Bilaga
Kommunförbundet Skånes styrelse beslöt 2002-09-06 att ställa sig
bakom ”Policy och allmänna rekommendationer för
hjälpmedelsverksamhet”, ett dokument som arbetats fram av
samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor. Styrelsen
rekommenderade kommunerna att anta densamma vilket Hässleholms
kommun gjorde.
Samverkansorganisationen har nu reviderat dokumentet tillsammans
med Region Skåne. Kommunförbundet Skånes styrelse beslöt
2005-06-17 att ställa sig bakom den reviderade versionen av
policydokumentet och rekommenderar kommunerna att göra detsamma.
Då hjälpmedelsverksamheten är komplex ser förskrivare och övriga som
arbetar med hjälpmedelsfrågor i Hässleholms kommun policyn och
rekommendationerna som ett viktigt stöd i arbetet.
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att ställa sig bakom och anta dokumentet ”Policy och allmänna
rekommendationer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes
kommuner och region Skåne”.
Omsorgsnämnden beslutar
att ställa sig bakom och anta dokumentet ”Policy och allmänna
rekommendationer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes
kommuner och region Skåne”.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-02-08

Sid
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§ 12
§ 5 au
2006-01-24
Rapport från bostadsplaneringsgruppen
Förvaltningschef Leif Nilsson redogör för rapport från
bostadsplaneringsgruppen avseende trygghetsboende i Hässleholm,
daterad 2006-01-23. Bilaga
Omsorgsnämnden har i samband med kommunfullmäktiges antagna
budget 2004 och flerårsplan 2004-06 angett att nämnden skall utreda
förutsättningarna för så kallat trygghetsboende. Arbetet har bedrivits i
en grupp under ledning av förvaltningschefen tillsammans med
Hässleholmsbyggen, exploateringskontoret, tekniska kontoret,
pensionärsföreningar och omsorgsförvaltningen.
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att anta rapporten som sin egen och överlämna densamma till
kommunstyrelsen
Förslag att kommunstyrelsen genom ägardirektiv ska ge
Hässleholmsbyggen AB direktiv att i samband med planering av
kommande fastighetsunderhåll anpassa lämpliga befintliga
hyresfastigheter byggda på 60-talet till anpassade bostäder för äldre
under 2006 och 2007.
Omsorgsnämnden beslutar
att anta rapporten som sin egen och överlämna densamma till
kommunstyrelsen efter föreslagen redigering
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunledningskontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-02-08

Sid
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§ 13
Lokalförsörjningsplan
Utredare Jan Nilsson redovisar förvaltningens förslag till
lokalförsörjningsplan 2007-2010 daterat 2006-01-31. Bilaga
Kommunstyrelsen har för avsikt att upprätta en ny lokalförsörjningsplan
som ska ligga till grund för medel om investeringar och verksamhet.
Som följd av det ska varje nämnd/förvaltning redovisa framtida ändrade
lokalbehov.
Omsorgsnämnden beslutar
att tillstyrka omsorgsförvaltningens redovisning av lokalbehov
2007-2010.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Kommunledningskontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-02-08

Sid
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§ 14
Årsarbetstid, arbetsläget
Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar arbetet med införande av
årsarbetstid inom omsorgsförvaltningen.
Målen för verksamheten är ökad sysselsättningsgrad, större flexibilitet,
behoven ska styra, det blir en kvalitetsökning för personal och
vårdtagare och antalet visstidsanställda minskar.
Personalen kan välja sysselsättningsgrad, får arbeta i team efter
önskeschema samt får ökad inkomst.
Målet är att årsarbetstid ska införas i hela förvaltningen från och med
2007-01-01.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-02-08

Sid

17 (19)

§ 15
Drift och investeringsredovisningsanalys 2005
Controller Monica Rydlund redovisar förslag till drift- och
investeringsredovisningsanalys 2005 daterad 2006-02-08. Bilaga
Avvikelseanalysen drift 2005 visar ett överskott om 4 430 tkr och
avvikelseanalysen investeringar 2005 visar ett överskott om 708,8 tkr.
Driftsöverskottet beror i huvudsak på lägre personalkostnader än vad
som budgeterats. Investeringsöverskottet beror på restriktivitet med
inköp av datorer i avvaktan på att en säkerhetsanalys skall bli klar.
Nämnden har under 2005 i snitt köpt 130,5 platser per månad.
Budgeten 2006 är lagd utifrån 122 platser. Med tanke på att tillgången
till egna säbo-platser har minskat och att den genomsnittliga väntan i kö
till särskild boendeplats är 48 dagar beräknas antalet köpta platser
under 2006 till 132 stycken. Kostnadsskillnaden mellan 122 platser till
132 platser utgör ca 4 600 tkr.
Föreslås att överskottet i 2005 års investeringsbudget överföres till 2006
avseende IT-verksamhet.
Omsorgsnämnden beslutar
att

anhålla om att överskottet i 2005 års driftbudget om 4 430 tkr
överföres till 2006 års driftbudget i samband med
kompletteringsbudgeten,

att

anhålla om att överskottet i 2005 års investeringsbudget om 708,8
tkr överföres till 2006 års investeringsbudget i samband med
kompletteringsbudgeten
_____

Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Protokollsutdrag och handlingar till
Ekonomikontoret
Kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-02-08

Sid
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§ 16
EU Växtkraft Mål 3, information
Verksamhetschef Eva Hermansson informerar om arbetet med ansökan
om medel från EU Växtkraft mål 3, analysdelen.
Ansökan ska skickas in så snart som möjligt så att analysdelen kan
genomföras under våren och resultera i en handlingsplan.
Handlingsplanen ligger till grund för en ny ansökan avseende den så
kallade genomförandefasen som ska skickas in till hösten.
Genomförandefasen skall ge individuell kompetensutveckling, utvecklad
verksamhet och arbetsorganisation.
Medel från EU Växtkraft Mål 3 finns endast till och med 2007.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN
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Sid
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§ 17
IntraPhone, information om projekt inom hemvården
Verksamhetschef Kim Olsen informerar om projektet IntraPhone som
startade 2006-02-06.
Projektet drivs genom ett ”Prova på paket” i två olika arbetslag inom
hemvården med cirka 100 vårdtagare under sex månader. IntraPhone
förenklar kommunikation och dokumentation för personal inom vård och
omsorg samt säkerställer beviljade insatser för vårdtagarna och ger
anhöriga en större möjlighet till medverkan.
Kim Olsen visar hur personalens tid hos vårdtagarna registreras och
vilka insatser som utförts. Uppgifterna kan jämföras med de beslut som
fattats.
Omsorgsnämnden tackar för informationen och beslutar
att

redovisning av projektet ska ske på omsorgsnämndens
sammanträde 2006-05-30
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

