SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2006-10-10
Plats och tid

1 (12)

Storstugan, Högalid, 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)
Majliss Persson (c)
Anita Peterson (v)
Karl-Erik Nilsson (m)
Maj-Gun Cederlund (kd)
Kerstin Rittbo (fv)
Tjänstgörande ersättare Gertrud Tuvestam (m)
Christine Friberg (s)
Övriga närvarande
Ersättare

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

Övriga deltagande

Leif Nilsson, förvaltningschef
Monica Rydlund, controller
MariAnne Norén, verksamhetschef
Elisabet Mineur, verksamhetschef
Kim Olsen, verksamhetschef
Yvonne Kant, tf verksamhetschef
Leif Ydrefelt, avdelningschef
Jan Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Karl-Erik Nilsson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justerare

___________________________________________________
Karl-Erik Nilsson

Justering

Paragrafer 116 – 125

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-10-10

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2006-10-10

Anslagsdatum

Sid

2 (12)

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-10-10

Sid

3 (12)

§ 116
Redovisning av kö till särskilt boende, antal köpta platser mm
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar hur många som 2006-10-10
beviljats platser på särskilt boende men ännu inte flyttat in.
Sammanlagt 27 personer väntar på plats på särskilt boende varav 15 på
somatikplatser och 12 på demensplatser. Av dem som väntar på plats
bor 16 i bostaden. Det är 170 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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-10-10

Sid

4 (12)

§ 117
Redovisning av delegeringsbeslut
a.

Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2006-09-01 – 09-30
1. Hemtjänst, bifall och avslag
80+1
beslut
2. Särskilt boende, bifall och avslag
23+3
beslut
3. Bostad med särskild service
4+0
beslut
4. Boendestöd, bifall och avslag
4+0
beslut
5. Korttid, bifall och avslag
27+1
beslut
6. Dagverksamhet, demens, bifall och avslag 1+0
beslut
7. Avlösning, bifall och avslag
1+0
beslut
8. Kontaktperson, bifall och avslag
4+0
beslut
9. Trygghetslarm, bifall och avslag
69+0
beslut
10. Matdistribution, bifall och avslag
48+1 beslut
11. Dagverksamhet, fys fh, bifall och avslag
1+0 beslut

b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 2006-09-01--09-30 22+1 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2006-09-01--09-30
82+1 beslut
d. Riksfärdtjänst 2006-08-01—08-31
dnr 91/06100/06
e. Revidering av beslutsattesträtt 2006-09-11 och 2006-09-20
f.
Anställningsbeslut Område 3, 2006-09-18
g. Beslut om avskrivning av fordringar, 2006-09-19
h. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2006-09-05 SEKRETESS
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-10-10

Sid

5 (12)

§ 118
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Omsorgsnämndens arbetsutskott, protokoll 2006-09-05
b. Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2006-08-28 § 126 Försäljning
av fastigheterna del av Lille Mats 2, Hässleholm, del av Vannaröd,
Sösdala, del av Värnet 2, Tyringe, del av Vittsjö 3:260, del av Stoby
50:1, del av Bjärnum 206:1, Åkaren 16, 17, 25 och 26 samt
Hästveda 107:2, samt borgen till Hässleholmsbyggen AB.
c. Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, protokoll 2006-09-11
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-10-10

Sid

6 (12)

§ 119
§ 50 au
Tertialuppföljning 2006-09-30
Controller Monica Rydlund redovisar tertialuppföljning per 2006-09-30,
skrivelse 2006-10-09. Bilaga
Tertialuppföljningen visar på ett beräknat underskott på totalt 3 937 tkr,
en nettokostnadsavvikelse med 0,7 %. Prognostiserat underskott har
ökat med 1 777 tkr i förhållande till uppföljningen 31 augusti, 2006.
Det prognostiserade budgetunderskottet kan i huvudsak hänföras till
kravet på annan periodisering vad gäller färdtjänst och att antalet resor
med färdtjänst ökat under året på grund av nytt färdtjänstreglemente och
en tillkommande kostnad för en placering inom LSS i enskild verksamhet.
Det ökade underskottet beror dels på ökade lönekostnader inom
hemtjänsten dels ett ökat underskott för hjälpmedel.

Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att godkänna tertialuppföljningen per 2006-09-30 och överlämna den
till kommunstyrelsen.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna tertialuppföljningen per 2006-09-30 och överlämna den
till kommunstyrelsen.
_____

Protokollsutdrag och handlingar till
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-10-10

Sid
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§ 120
§ 51 au
Konsekvenser med anledning av föreslagen ram 2007
Omsorgschef Leif Nilsson redovisar skrivelse gällande konsekvenser av
föreslagen ram 2007, daterad 2006-09-28. Bilaga.
Budgetberedningens förslag till ram 2007 för omsorgsnämnden ger inte
omsorgsnämnden möjlighet att följa livsmedels- och arbetstidslagarna.
Förslaget ger inte heller utrymme för utveckling av vård och omsorg som
kan förbättra kvalitén i vård- och omsorgsarbetet för medborgaren under
2007.
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta
att

anta omsorgsförvaltningens konsekvensbeskrivning med anledning av
föreslagen ram 2007 som sin egen och insända denna till
kommunstyrelsen.

Omsorgsnämnden beslutar
att

anta omsorgsförvaltningens konsekvensbeskrivning med anledning av
föreslagen ram 2007 som sin egen och insända denna till
kommunstyrelsen.
_____
Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Protokollsutdrag och handlingar till
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-10-10

Sid

8 (12)

§ 121
Nyckeltalsprojekt avseende äldre- och handikappomsorg.
Controller Monica Rydlund redovisar nyckeltalsprojekt avseende
äldreomsorg och handikappomsorg.
Sedan 2003 pågår i Skåne ett arbete med att skapa jämförbara
nyckeltal för äldreomsorgen i kommunerna. Arbetet sker inom ramen för
projektet Nyckeltal och verksamhetsmått i skånsk vård och omsorg.
Kommunförbundet Skåne har initierat och driver projektet.
Kommunerna arbetar med nyckeltal för flera verksamheter inom vårdoch omsorgsområdet och nu finns nyckeltal för bl a äldreomsorgen,
hjälpmedelsverksamheten, handikappomsorgen, kvalitetsnyckeltal inom
äldreomsorgen och en kvalitetskatalog också inom äldreomsorgens
område.
Flertalet kommuner i Skåne deltar i arbetet, antingen i alla dess delar
eller inom vissa områden.
Syftet är att förbättra kommunernas verktyg för planering och
uppföljning av vård och omsorg. Nyckeltalen ska också ge möjlighet till
ingående jämförelser på alla nivåer mellan kommunernas verksamheter.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
______

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-10-10

Sid

9 (12)

§ 122
§ 52 au
Ersättning till kontaktpersoner inom omsorgsförvaltningen
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar förslag till ändrad ersättning till
kontaktpersoner inom omsorgsförvaltningen, daterat 2006-09-14.
Bilaga
Idag används olika typer av ersättning och nivåer till kontaktpersonerna
inom omsorgsförvaltningen. Socialpsykiatrin ersätter sina
kontaktpersoner med beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) med timlön
medan kontaktpersoner inom verksamheten för lag om stöd och service
(LSS) har arvode och omkostnadsersättning. Ersättningsnivåerna är
mycket olika trots att uppdragen är likvärdiga.
I skrivelsen finns förslag på ersättning som arvode och
omkostnadsersättning i två nivåer kopplade till basbeloppet i 2006 ås
nivå.
Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att

kontaktperson för SoL och LSS rekryteras på och ersätts enligt
lika villkor

att

anta i skrivelse föreslagna ersättningsnivåer med utgångspunkt
från basbeloppet 2006 för kontaktpersoner som verkar inom
omsorgsnämndens ansvarsområde med tillämpning från och med
2007-01-01.

Omsorgsnämnden beslutar
att

kontaktperson för SoL och LSS rekryteras på och ersätts enligt
lika villkor

att

anta i skrivelse föreslagna ersättningsnivåer med utgångspunkt
från basbeloppet 2006 för kontaktpersoner som verkar inom
omsorgsnämndens ansvarsområde med tillämpning från och med
2007-01-01.

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2006-10-10

Sid
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§ 123
§ 53 au
Fyrpunktsprogrammet LSS
Verksamhetschef Elisabet Mineur redovisar utvecklingsprogrammet för
framtidens omsorger om fysiskt och psykiskt funktionshindrade, daterat
2006-09-28. Bilaga
Omsorgsnämnden beslutade § 37/03 att ge förvaltningschefen i uppdrag
att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp
med uppdrag att utreda och lämna förslag till ett utvecklingsprogram för
personkretsen enligt Lag om stöd och service (LSS).
De fyra punkterna har genom olika beslut behandlats i
omsorgsnämnden.
Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att

avsluta ”Utvecklingsprogram för framtidens omsorger om fysiskt
och psykiskt funktionshindrade” med hänvisning till att punkt 1
”Nya kriterier för biståndsbedömning LSS § 9:2 – 10” antogs av
ON § 42/05 och punkterna 2-4 ingick i nämndens handlingsplan
för god ekonomisk hushållning och ingår i antagen
verksamhetsplan för 2006.

Omsorgsnämnden beslutar
att

avsluta ”Utvecklingsprogram för framtidens omsorger om fysiskt
och psykiskt funktionshindrade” med hänvisning till att punkt 1
”Nya kriterier för biståndsbedömning LSS § 9:2 – 10” antogs av
ON § 42/05 och punkterna 2-4 ingick i nämndens handlingsplan
för god ekonomisk hushållning och ingår i antagen
verksamhetsplan för 2006.

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2006-10-10

Sid

11 (12)

§ 124
Rutin för tillsyn av enskild verksamhet.
Utredare Jan Nilsson informerar om kommande rutiner för tillsyn av
enskild verksamhet i Hässleholm, daterad 2006-10-09. Bilaga.
Bestämmelser för tillsyn över enskild verksamhet finns i
socialtjänstlagen. I 13 kap 5 § anges social (=omsorgs) nämndens
tillsynsansvar. Socialstyrelsen har dessutom meddelat föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2003:20) som innebär att nämndens tillsyn ska
innefatta inspektion av verksamheten vid enskilt bedrivna hem för vård
och boende minst en gång per år. Det är en miniminivå och i vissa fall
kan tätare tillsyn behövas.
Avsikten är att påbörja tillsynerna efter den 16 november då ett möte
med företrädare för de privata vårdhemmen är inplanerat. Tillsynen av
de privata vårdgivarna görs först med tanke på de krav som finns,
därefter kommer tillsynen av den egna verksamheten att ske.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 125
§ 115
2006-09-19
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 2006-09-19
att

återremittera ärendet till nästa sammanträde

Omsorgsnämnden beslutar
att

anta Omsorgsprogrammet enligt förslag samt

att

uppdra åt Omsorgsförvaltningen att på sikt arbeta in de delar i
Omsorgsprogrammet som omfattar kommande förändringar i de
verksamhetsplaner som antas inför varje års verksamhet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

