SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2006-09-19
Plats och tid

1 (20)

Klockaregården, Vinslöv, kl 13.30 – 16.15

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)
Anita Peterson (v)
Karin Axelsson (m)
Karl-Erik Nilsson (m)
Maj-Gun Cederlund (kd)
Kerstin Rittbo (fv)
Tjänstgörande ersättare Christina Friberg (s)
Lars-Göran Svensson (s)
Eva Chronvall (v)
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

Sören Engström (c)
Hans Werner (fp)
Lars-Göran Svensson (s)
Christine Friberg (s)
Eva Chronvall (v)
Gertrud Tuvestam (m)
Karin Paulsson (m)
Margareta Lindquist (kd)
Niklas Grundström (fv)

§§ 100-110, 112-115
§§ 102-115
§§ 100-110, 112-115

§§ 100-101
§ 111
§ 111

§§ 100-110, 112-115
§§ 102-115
§§ 100-110, 112-115

Leif Nilsson, förvaltningschef
Monica Rydlund, controller
MariAnne Norén, verksamhetschef
Eva Hermansson, verksamhetschef
Anneli Flink, tf verksamhetschef
Kim Olsen, verksamhetschef
Leif Ydrefelt, avdelningschef
Susanne Palla, demenssjuksköterska
Anna-Lena Ericsson, distriktschef Vinslöv
Nina Laine, enhetschef, Lyckåsa
Lenita Landin, IT-ansvarig
Jan Nilsson, sekreterare

§§
§§
§§
§§

100-103
100-104
100-103
100-101

Utses att justera

Karin Axelsson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________

Justering

Paragrafer 100 - 115

Utdraget bestyrkes
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Kerstin Andersson

Justerare

___________________________________________________
Karin Axelsson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2006-09-19

Anslagsdatum

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes
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OMSORGSNÄMNDEN
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§ 100
Ändrad dagordning
Ordföranden föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Ärende 12 och 13 inleder sammanträdet.
Tillkommande ärenden:
• 4c Ansökan om stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg
om de mest sjuka äldre.
Omsorgsnämnden beslutar
att ändra dagordningen i enlighet med ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-09-19

Sid
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§ 101
Säkerhetsarbete inom IT
IT-ansvarig Lenita Landin redovisar det arbete som gjorts på
omsorgsförvaltningen för att uppnå den basenhetsnivå för IT-säkerhet
(BITS) som Krisberedskapsmyndigheten rekommenderar.

Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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OMSORGSNÄMNDEN

2006-09-19

Sid
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§ 102
Tillsyn av Lyckåsa
Enhetschef Nina Laine redovisar förslag till åtgärdsplan daterat
2006-08-09 som upprättats efter tillsynsbesök 2006-01-24 och
2006-03-16 av Länsstyrelsen på Lyckåsa. Bilaga.
Vid ett möte 2006-05-15 återfördes och diskuterades intrycken från
tillsynen. Det har resulterat i en överenskommelse att ledningen
tillsammans med Omsorgsnämnden ska ta fram åtgärder för att fullgöra
de av Länsstyrelsen framtagna bedömningskriterier som idag inte eller
endast delvis uppfylls.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna och anta som sitt eget yttrande bifogad skrivelse
”Åtgärdsplan för Lyckåsa, särskilt boende för personer med
demenshandikapp, i Hässleholms kommun”.
_____
Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Protokollsutdrag + handlingar till
Länsstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 103
Demensvården inom omsorgsnämndens verksamhet
Demenssjuksköterska Susanne Palla informerar om hur verksamheten
för personer med demenssjukdomar bedrivs inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-09-19

Sid
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§ 104
Ersättningsplatser för Klockaregården, Vinslöv
Distriktschef Anna-Lena Ericsson informerar om förslag som finns att
bygga 30 ersättningsplatser för det särskilda boendet Klockaregården
och även om det seniorboende som eventuellt kommer att finnas i
nuvarande Klockaregården.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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OMSORGSNÄMNDEN
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§ 105
Redovisning av kö till särskilt boende, antal köpta platser mm
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar hur många som 2006-09-19
beviljats platser på särskilt boende men ännu inte flyttat in.
Sammanlagt 34 personer väntar på plats på särskilt boende varav 17 på
somatikplatser och 17 på demensplatser. Av dem som väntar på plats
bor 23 i bostaden. Det är 167 boende på privata vårdhem varav 37 på
psykiatriplatser. Det finns inte någon som väntat i mer än tre månader
för att få plats.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 106
Redovisning av delegeringsbeslut
a.

Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2006-08-01 – 08-31
1. Hemtjänst, bifall och avslag
100+1
beslut
2. Särskilt boende, bifall och avslag
25+0
beslut
3. Bostad med särskild service
4+0
beslut
4. Boendestöd, bifall och avslag
3+0
beslut
5. Korttid, bifall och avslag
34+0
beslut
6. Ledsagning, bifall och avslag
1+0
beslut
7. Avlösning, bifall och avslag
6+0
beslut
8. Kontaktperson, bifall och avslag
1+0 beslut
9. Trygghetslarm, bifall och avslag
101+0 beslut
10. Matdistribution, bifall och avslag
67+0 beslut

b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 2006-08-01--08-31 16+2 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2006-08-01--08-31
81+1 beslut
d. Riksfärdtjänst 2006-08-01—08-31
dnr 85/0690/06
e. Revidering av beslutsattesträtt 2006-08-11, 2006-08-22, 2006-08-29 och
2006-08-30
f.
Anställningsbeslut Handläggarkontoret, 2006-08-28
g. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2006-08-15 SEKRETESS
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 107
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2006-08-15
b. FUB, skrivelse med frågor inför valet
c. Ansökan om stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om
de mest sjuka äldre.
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-09-19

Sid
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§ 108
Budgetuppföljning 2006-08-31
Controller Monika Rydlund redovisar budgetuppföljning per 2006-08-31,
skrivelse 2006-09-18. Bilaga
Budgetuppföljningen per 2006-08-31 visar ett prognostiserat underskott
med 2 160 tkr, en ökning med 270 tkr i förhållande till delårsbokslutet
per 2006-06-30.
Det prognostiserade budgetunderskottet kan, som tidigare, i huvudsak
hänföras till kravet på annan periodisering vad gäller färdtjänst och att
antalet resor med färdtjänst ökat under året. Ökningen av underskottet
beror på att det inom LSS/LASS tillkommit en köpt plats som inte kan
täckas fullt ut inom befintlig ram.

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna budget uppföljningen per 2006-08-31 och överlämna den
till kommunstyrelsen.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 109
§ 46 au
Boendeform på Bokeberg
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar förslag till boendeform på Bokeberg,
skrivelse 2006-08-28. Bilaga
Bokeberg är ett ordinärt boende där omsorgsnämnden har anvisningsrätt
vad gäller hyresgäster. Det är oklarhet med benämningen på Bokeberg,
ordinärt eller särskilt boende
Bokeberg föreslås benämnas trygghetsboende inom ramen för ordinärt
boende och någon särredovisning av Bokeberg ska ej ske i
omsorgsnämndens rapporter.

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att Bokeberg benämns Trygghetsboende Bokeberg.
Omsorgsnämnden beslutar
att Bokeberg benämns Trygghetsboende Bokeberg.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 110
§ 47 au
Återrapportering från Förtroendenämnden
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar från Förtroendenämnden.
Hässleholm är en av de 32 av Skånes 33 kommuner som har avtal med
Region Skåne om patientnämnd. Enligt lagen om
patientnämndsverksamhet (1998:1656) har Förtroendenämnden inom
Region Skåne och Hässleholms kommun tecknat avtal om att handlägga
ärenden som rör den kommunala verksamheten enligt denna lag.
Kontaktperson för omsorgsnämnden är MAS Kajsa Thorsell och även
förtroendenämnden har en handläggare med huvudansvar för de
kommunala ärendena vid Förtroendenämndens kansli.
I avtalet står i § 2 att ”Förtroendenämnden ska rapportera regelbundet och
minst två gånger per år inkomna ärenden, iakttagelser och vidtagna
åtgärder till kommunen.” Återrapporteringen sker skriftligt till kommunen
två gånger per år, ärende som handlagts av Förtroendenämnden redovisas
skriftligt till kommunens kontaktperson.
Arbetsutskottet tackar för informationen
och beslutar
att

Omsorgsnämnden ska ha samma information vid kommande
sammanträde 2006-09-19

Omsorgsnämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN
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Sid
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§ 111
§ 48 au
Gränssnitt för hjälpmedel mellan Hässleholms kommun och Region
Skåne.
Tf verksamhetschef Anneli Flink redovisar det förslag som
samverkansorganisationen för hjälpmedelsfrågor tagit fram, skrivelse
daterad 2006-08-30. Bilaga.
Förslaget innehåller fyra olika områden där man i huvudsak förslår att
en produktgrupp växlas mot en annan. Områdena det gäller är sittdynor
– fasta sittanpassningar, IR-sändare som stöd tillbehör till dörröppnare,
tillbehör hjälpmedel och överlåtelse av hjälpmedel.
Det finns i förslaget ett par punkter som är betydligt mer
resurskrävande för kommunerna än nuvarande system. Det gäller t ex
överförandet av kostnaderna för sittskal till rullstolar till kommunerna
och bedömningen av behov av drivaggregat till manuell rullstol. Även
ansvar för samråd när det gäller inköp av nya, dyra hjälpmedel till
personer som snart ska byta huvudman (20 årsgränsen) och att de
hjälpmedel som köps över ska vara i fullvärdigt skick.
Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att inte ställa sig bakom växlingen mellan fasta sittanpassningar och
sittdynor till elrullstol i enlighet med motiveringen ovan och uppdra
åt förvaltningen att skicka synpunkter på denna växling till
Samverkansorganisationen för hjälpmedel
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.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN
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Sid
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Omsorgsnämnden beslutar
att inte ställa sig bakom växlingen mellan fasta sittanpassningar och
sittdynor till elrullstol i enlighet med motiveringen ovan och uppdra
åt förvaltningen att skicka synpunkter på denna växling till
Samverkansorganisationen för hjälpmedel
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.

Rolf Delcomyn (s) och Anita Peterson (v) deltar på grund av jäv ej i
beslutet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-09-19

Sid

16 (20)

§ 112
§ 49 au
§ 87
§ 37 au
Gränsdragning mellan socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar förslag till ansvarsfördelning mellan
socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen, skrivelse daterad 200606-12. Bilaga
Sedan början av 2004 har verksamheten avseende personer med
fysiska funktionshinder diskuterats, ska verksamheten finnas inom
socialnämndens verksamhet eller inom omsorgsnämndens verksamhet.
Omsorgsnämnden beslöt § 57/05 att inga förändringar bör göras.
Därefter har kommunfullmäktige § 157/05 beslutat att till
omsorgsnämnden och socialnämnden återremittera ärende gällande
översyn av psykiatrins organisation.
Vid diskussioner mellan förvaltningarna kom frågan om ansvaret för
barn med neuropsykiatriska funktionshinder, stödet ges idag av
socialförvaltningen. Vid uppdelningen av den tidigare socialnämnden
från och med 1996-01-01 fick omsorgsnämnden ansvaret för all
handikappomsorg, oavsett lagstiftning.
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att

ansvarsfördelningen mellan social- och omsorgsnämnden ska
grunda sig på de principer som framgår av PM, upprättade av
socialchefen 1995-05-29 och 1995-05-17 och beslutade i
kommunfullmäktige 1995-10-30

att

godkänna förslaget till överenskommelse om gränsdragning
mellan omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen samt

att

kommunfullmäktiges återremiss § 157/05 härmed anses
besvarad

Karin Axelsson (m) lämnar sammanträdet på grund av jäv.
Karl-Erik Nilsson (m) yrkar att ärendet utgår och att utredning om
psykiatrins tillhörighet ska utredas av extern utredare.
Rolf Delcomyn (s) yrkar återremiss, frågan om brister i
föräldraförmågan skall klargöras.
Omsorgsnämnden beslutar
att återremittera ärendet
Justering

Utdraget bestyrkes
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Arbetsutskottet 2006-09-05
Efter återremiss har ärendet på nytt beretts gemensamt mellan
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen. Förtydliganden har skett
och kopplingen till den motion som finns sedan tidigare om
socialpsykiatrins organisation i Hässleholm finns inte kvar. Underlaget är
ett förtydligande av nuvarande organisation, främst gällande barn med
neuropsykiatrisk problematik där det hittills inte funnits några klara
gränser mellan förvaltningarna.
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att ansvarsfördelningen mellan social- och omsorgsnämnden ska
grunda sig på de principer som framgår av PM, upprättade av
socialchefen 1995-05-29 och 1995-05-17 och beslutade i
kommunfullmäktige 1995-10-30
att godkänna förslaget till överenskommelse daterat 2006-08-28 om
gränsdragning mellan omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen.
Omsorgsnämnden beslutar
att ansvarsfördelningen mellan social- och omsorgsnämnden ska
grunda sig på de principer som framgår av PM, upprättade av
socialchefen 1995-05-29 och 1995-05-17 och beslutade i
kommunfullmäktige 1995-10-30
att godkänna förslaget till överenskommelse daterat 2006-08-28 om
gränsdragning mellan omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen i
avvaktan på att nämndernas organisation fastställes i
kommunfullmäktige.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 113
Verksamhetsplan 2006
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar förslag till Verksamhetsplan 2006,
daterad 2006-09-19. Bilaga.
Verksamhetsplan 2006 ska ersätta omsorgsnämndens handlingsplan för
god ekonomisk hushållning. Planen är, efter förslag i Komrevs rapport,
en sammanslagen plan som omfattar både handlingsplan för god
ekonomisk hushållning och verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen ska efterhand utvecklas till ett styrdokument som
redovisar omsorgsnämndens verksamhet i ett treårsperspektiv. I
förslaget redovisas verksamhetsmål och verksamhet samt ekonomi som
bedöms vara väsentlig för medborgare, politiker och förvaltning.
Omsorgsnämnden beslutar
att efter borttagande av målet avseende platser i privat vård fastställa
Verksamhetsplan 2006
att upphäva Handlingsplan för god ekonomisk hushållning 2006-2009
samt
att uppdra åt Omsorgsförvaltningen att utarbeta verksamhetsplan 2007
som ska fastställas i samband med internbudget för 2007.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 114
Uppdrag avseende behov av boendeformer för äldre på kort och lång
sikt för äldre inom Hässleholms kommun.
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar förslag daterat 2006-09-06 till
uppdrag till förvaltningen avseende utredning av behovet av
boendeformer för äldre på kort och lång sikt. Bilaga.
Omsorgsnämnden uppdrog åt förvaltningen § 98/06 att utreda behovet
av platser i särskilt boende, trygghetsboende och korttidsplatser på kort
och lång sikt. Uppdraget ska belysa hur utvecklingen inom tidsperioden
fram till 2020 påverkar behovet av boende.
Uppdraget ska delredovisas till Omsorgsnämnden 2006-11-14 samt
slutredovisas i januari 2007 med förslag till åtgärder.
Omsorgsnämnden beslutar
att anta föreslaget uppdrag och ge omsorgsförvaltningen i uppgift att
genomföra detsamma.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 115
Omsorgsprogrammet
Utredare Jan Nilsson redovisar remissupplagan av
omsorgsförvaltningens omsorgsprogram 2006-2020. Bilaga
Programmet har varit på remiss hos Kommunala Pensionärsrådet (KPR)
och Kommunala Handikapprådet (KHR). KPR har skriftligen inlämnat
synpunkter medan KHR:s arbetsutskott beslutat godkänna
omsorgsplanen.
Omsorgsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till nästa sammanträde
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

