SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2006-04-18

Plats och tid

1 (18)

Storstugan Högalid, kl 13.30 – 16.05

Beslutande
Ledamöter

Kerstin Andersson (c) ordf
Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf
John Bruun (fp) 2:e vice ordf
Jenny Önnevik (s)
Anita Peterson (v)
Majliss Persson (c)
Karl-Erik Nilsson (m)
Maj-Gun Cederlund (kd)
Tjänstgörande ersättare Christine Friberg (s)
Gertrud Tuvestam (m)
Niklas Grundström (fv)
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

Sören Engström (c)
Ulrika Johannesson (s)
Hans Werner (fp)
Lars-Göran Svensson (s)
Mona Svensson (s)
Eva Chronvall (v)
Karin Paulsson (m)
Margareta Lindquist (kd)

Leif Nilsson, förvaltningschef
Monica Rydlund, controller
Kim Olsen, verksamhetschef
Leif Ydrefelt, avdelningschef
Kajsa Thorsell, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Carina Persson, handläggare
Agnes Meschan, handläggare
Jan Nilsson, sekreterare

§§ 40-47
§§ 40-42
§§ 40-42

Utses att justera

Jenny Önnevik

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justerare

___________________________________________________

Justering

Paragrafer 40 - 55

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-04-18

Sid

2 (18)

Jenny Önnevik

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2006-04-18

Anslagsdatum

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-04-18

Sid

3 (18)

§ 40
Ändrad dagordning
Ordföranden föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Tillkommande ärenden:
• Samverkan/kontaktpersoner med FUB
• Konsultrapporter
Omsorgsnämnden beslutar
att ändra dagordningen i enlighet med ordförandens förslag
______

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-04-18

Sid

4 (18)

§ 41
Redovisning av kö till särskilt boende, antal köpta platser mm
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar hur många som 2006-04-18
beviljats platser på särskilt boende men ännu inte flyttat in.
Sammanlagt 24 personer väntar på plats på särskilt boende varav 9 på
somatikplatser och 15 på demensplatser. Av dem som väntar på plats
bor 13 i bostaden. Det är 133 boende på privata vårdhem varav 82 på
demensplatser. Det finns inte någon person som väntat i mer än tre
månader på plats.
Omsorgsnämnden beslutar
att

demenssjuksköterska Susanne Palla ska delta på nästa
nämndssammanträde för diskussion om hur flyttningar påverkar
personer med demenssjukdomar
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-04-18

Sid

5 (18)

§ 42
Myndighetsutövning, redovisning av ärendehandläggning.
Handläggare Carina Persson och Agnes Meschan redovisar handläggning
av två ärenden, dels rörande omprövning av ett LSS-ärende som
överklagats men där överklagandet avslog och dels ett ärende rörande
en kvinna med missbruksproblem som tackar nej till insatser och där
inte omsorgsförvaltningen har möjlighet att fatta tvingande beslut.

Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-04-18

Sid

6 (18)

§ 43
§ 16 au
2006-02-28
Avvikelserapportering
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kajsa Thorsell informerar om
rapporterade avvikelser under 2005.
Avvikelserna är indelade i allmänna avvikelser, fallskador och brister i
informationsöverföringen.
Registrerade avvikelser har ökat markant inom samtliga områden.
Anledningen är att registrering av avvikelser har skett vid källan, dvs av
den person som registrerat den avvikelse som skett.
Arbetsutskottet tackar för informationen som också ska lämnas till
omsorgsnämnden.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-04-18

Sid

7 (18)

§ 44
Rapport från Kommunala Pensionärsrådet
Gertrud Tuvestam (m) informerar från Kommunala pensionärsrådet
2006-03-30 i Vinslöv. Vid mötet informerade bland annat Agneta Lindau
Persson om projektet med uppsökande tandvård.

Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-04-18

Sid

8 (18)

§ 45
Rapport från Kommunala Handikapprådet (KHR)
Jenny Önnevik (s) rapporterar från KHR:s möte 2006-03-16 och
hänvisar till handikapprådets protokoll som finns i handlingarna till
dagens nämndssammanträde.
Önnevik informerar också om att hon i egenskap av ordförande i KHR
ska åka till ett tillgänglighetsseminarium i Lund.
Omsorgsnämnden tackar för rapporten
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-04-18

Sid

9 (18)

§ 46
Redovisning av delegeringsbeslut
a.

Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2006-03-01 – 03-31
1. Hemtjänst, bifall och avslag
111+1
beslut
2. Särskilt boende, bifall och avslag
18+3
3. Bostad med särskild service
2+0
beslut
4. Korttid, bifall och avslag
33+0
beslut
5. Dagverksamhet dementa, bifall och avslag 1+0
beslut
6. Avlösning, bifall och avslag
1+0
beslut
7. Kontaktperson, bifall och avslag
2+0
8. Trygghetslarm, bifall och avslag
19+0
9. Matdistribution, bifall och avslag
17+0

beslut

beslut
beslut
beslut

b. LSS-insatser, 9 §:2-9 bifall o avslag 2006-03-01--03-31 28+7 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2006-03-01--03-31
79+3 beslut
d. Riksfärdtjänst 2006-03-01—03-31
dnr 17/0627/06
e. Revidering av beslutsattesträtt 2006-03-01 och 2006-03-15
f. Anställningsbeslut Område 3, 2006-03-13 och 2006-03-15
g. Anställningsbeslut, Handläggarkontoret, 2006-03-28
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-04-18

Sid

10 (18)

§ 47
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Länsstyrelsen, beslut 2006-03-07, granskning av kö till särskilt
boende
b. Kommunala handikapprådet, protokoll 2006-03-16
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-04-18

Sid

11 (18)

§ 48
§ 19 au
2006-04-10
Budgetuppföljning per 2006-03-31
Controller Monica Rydlund redovisar budgetuppföljning per 2006-03-31,
skrivelse 2006-04-10. Bilaga
Budgetuppföljningen visar på ett beräknat underskott på totalt 5,7 mkr
på en budget som omfattar 573 158 tkr netto, det innebär en avvikelse
på 1 %. Huvudsakliga merkostnader beror på icke budgeterade
kostnader för utskrivningsklara och färdtjänst.

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen per 2006-03-31 och överlämna den
till kommunstyrelsen.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen per 2006-03-31 och överlämna den
till kommunstyrelsen.
att uppdra åt omsorgsförvaltningen att med anledning av
prognostiserat budgetunderskott till nämndens sammanträde
2006-05-30 ta fram ett åtgärdsförslag med syfte att hålla budgeten
2006.
att begära tilläggsanslag under 2006 med 1,3 mkr med anledning av
ändrad periodisering av kostnader för färdtjänsten
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-04-18

Sid

12 (18)

§ 49
§ 20 au
2006-04-10
Förlängning avtal privata vårdgivare
Utredare Jan Nilsson redovisar förslag till förlängning av avtal med
privata vårdgivare enligt skrivelse daterad 2006-03-30. Bilaga
Gällande avtal löper ut 2006- 06-30 om inte omsorgsnämnden beslutar
att de ska förlängas. Omsorgsförvaltningen har under mars månad
träffat företrädare för de vårdhem som det finns avtal med. Avsikten var
att enas om en förlängning med 18 månader för att efter nämndens
ställningstagande till hur många platser det ska finnas framöver att
genomföra en ny upphandling som ska gälla från och med 2008-01-01.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden
att uppdra åt omsorgsförvaltningen att förlänga samtliga avtal med de
privata vårdgivarna att gälla till och med 2007-12-31.
Omsorgsnämnden beslutar
att uppdra åt omsorgsförvaltningen att förlänga samtliga avtal med de
privata vårdgivarna att gälla till och med 2007-12-31.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-04-18

Sid
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§ 50
§ 21 au
2006-04-10
Digitalisering av TV-sändningar
Utredare Jan Nilsson redovisar förslag till hur införandet av
digitaliseringen av TV-nätet ska genomföras inom
omsorgsförvaltningens verksamheter i skrivelse daterad 2006-03-29.
Bilaga.
Nedsläckning av det analoga tv-nätet börjar nu påverka Hässleholms
kommun. Under hösten 2006 kommer vissa av de norra kommundelarna
med mottagning från Vislandasändaren att släckas ner till förmån för det
digitaliserade nätet. Ett omfattande ombyggnadsprogram kommer att
behövas och därmed även ett principbeslut om vilka kanaler som ska
ingå i basutbudet bl a på kommunens särskilda boenden.
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att

basutbudet för TV i nämndens verksamheter skall vara
kanalerna 1,2 och 4 samt

att

hos kommunfullmäktige äska medel för ombyggnation av tvantenner i samband med att tv-nätet digitaliseras, totalt ca 1,5
mkr varav 0,5 mkr 2006 och 1 mkr 2007 samt

att uppdra åt omsorgsförvaltningen att utreda kostnaden för att i
särskilda boenden, gruppbostäder m fl kunna erbjuda samma utbud
av TV-kanaler som det finns på bland annat Ehrenborg.
Omsorgsnämnden beslutar
att

basutbudet för TV i nämndens verksamheter skall vara
kanalerna 1,2 och 4 samt

att

hos kommunfullmäktige äska medel för ombyggnation av tvantenner i samband med att tv-nätet digitaliseras, totalt ca 1,5
mkr varav 0,5 mkr 2006 och 1 mkr 2007 samt

att uppdra åt omsorgsförvaltningen att utreda kostnaden för att i
särskilda boenden, gruppbostäder m fl kunna erbjuda samma utbud
av TV-kanaler som det finns på bland annat Ehrenborg.
_____
Protokollsutdrag till
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-04-18

Sid
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§ 51
§ 22 au
2006-04-10
Nattorganisationen HSL
Verksamhetschef Kim Olsen redovisar projektet ”Nattorganisationen
HSL”, skrivelse daterad 2006-03-31. Bilaga
Den mobila nattorganisationen har bestått av två olika enheter där två
patruller arbetat med insatser enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen)
och övriga tre patruller med insatser enligt SoL (Socialtjänstlagen).
Enheterna har haft olika enhetschefer vilket bland annat medfört
kommunikationsproblem. Av den anledningen har förvaltningen
sammanfört de två enheterna till en enhet med en enhetschef och ett
gemensamt uppdrag för SoL och HSL. Nattorganisationen omfattar
därmed två sjuksköterskor och åtta undersköterskor per natt.
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att godkänna redovisningen avseende projektet HSL nattpatrullen.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen avseende projektet HSL nattpatrullen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-04-18

Sid
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§ 52
§ 25 au
2006-04-10
Inrättande av tjänst som biträdande enhetschef på Kaptensgården
Verksamhetschef Eva Hermansson föreslår i skrivelse 2006-04-03 att
det ska inrättas en tjänst som biträdande enhetschef på Kaptensgården.
Bilaga
Kaptensgårdens inriktning ändrades 2004-09-01, ny enhetschef
anställdes och sedan dess har även en tillfällig tjänst som administrativt
stöd på 100 % funnits på Kaptensgården, tjänsten har finansierats inom
ram. Erfarenheterna sedan september 2004 visar att det krävs en
utökning av ledningsfunktionen för verksamheten på Kaptensgården.
Tjänsten finansieras inom ram 2006.
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att inrätta en 100 % tjänst som biträdande enhetschef på
Kaptensgården.
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar förslag till inrättande av biträdande
enhetschef på Kaptensgården.
Omsorgsnämnden beslutar
att inrätta en 100 % tjänst som biträdande enhetschef på
Kaptensgården.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-04-18

Sid
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§ 53
Deltagande vid handikappdagen 2006-05-11
Ordförande Kerstin Andersson föreslår att de av omsorgsnämndens
ledamöter och ersättare som deltar i Handikappdagen 2006-05-11 och
på äldreomsorgsseminariet 2006-04-20 erhåller ersättning enligt
”Bestämmelser om ersättning för kommunalt förtroendevalda m fl”.
Omsorgsnämnden beslutar
att

omsorgsnämndens ledamöter erhåller ersättning enligt
”Bestämmelser om ersättning för kommunalt förtroendevalda m fl”
om de deltar i Handikappdagen 2005-05-11 och/eller
äldreomsorgsseminariet 2005-04-20.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-04-18

Sid
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§ 54
§ 26 au
2006-04-10
Samverkan/kontaktpersoner med FUB
Ordföranden Kerstin Andersson (c) har från ordföranden i FUB
(Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna) fått en
skrivelse där namnen på omsorgsnämndens kontaktpolitiker efterfrågas.
Bilaga
Arbetsutskottet beslöt § 128/04 på nämndens uppdrag att utse Lars
Rosén och Margareta Lindquist som ordinarie kontaktpersoner och som
ersättare Anita Peterson.
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att utse ny ordinarie kontaktperson till FUB efter Lars Rosén och
ytterliggare en ersättare samt
att uppdra åt omsorgsförvaltningen att informera FUB om beslutet.
Omsorgsnämnden beslutar
att utse Jenny Önnevik (s) som ordinarie kontaktperson och Gertrud
Tuvestam (m) som ersättare för Margareta Lindquist (kd) vid träffar
med FUB.
_____

Protokollsutdrag till
FUB, Lena Skoglund

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-04-18

Sid
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§ 55
Konsultrapporter 2005-11-22 och 2006-02-17 från Komrev
Karl-Erik Nilsson (m) frågar med anledning av rapporterna hur
innehållet kommer att användas för omsorgsnämndens och
omsorgsförvaltningens kommande arbete.
Omsorgschef Leif Nilsson informerar om att förvaltningen arbetar med
att ta fram ett dokument med förslag till hur omsorgsnämndens
verksamhet ska bedrivas framöver. Dokumentet kommer att vara klart
för beslut i nämnden på sammanträdet 2006-06-20, de två
konsultrapporter ingår som en del av det underlag som används.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

