SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2004-03-24

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande
ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

1 (21)

Storstugan Högalid, kl 13.30 –16.45

Kerstin Andersson (c) ordf
Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf
John Bruun (fp) 2:e vice ordf
Lars Rosén (s)
Anita Peterson (v)
Majliss Persson (c)
Karin Axelsson (m)
Karl-Erik Nilsson (m)
Maj-Gun Cederlund (kd)
Kerstin Rittbo (fv)
Mona Svensson (c)

Sören Engström (c)
Hans Werner (fp)
§§ 34-47
Sorin Raduta (s)
§§ 38-48
Gertrud Tuvestam (m)
Karin Paulsson (m)
Margareta Lindquist (kd)
Niklas Grundström (fv)

Övriga deltagande

Annica Winberg, förvaltningschef
Monica Rydlund, controller
MariAnne Norén, verksamhetschef
Kim Olsen, verksamhetschef
Heinz-Otto Bootz, verksamhetschef
Christin Mattisson, assistent
Vidar Albinsson, projektledare friskvård § 43
Jan Nilsson, sekreterare

Utses att justera

John Bruun

Justeringsplats
tid

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justering

Paragrafer 34 – 48

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-03-24

Sid

2 (21)

Justerare

___________________________________________________
John Bruun

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2004-03-24

Anslagsdatum

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-03-24

Sid

3 (21)

§ 34
Ändrad dagordning
Ordföranden föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Tillkommande ärende:
Inbjudan till möte med Handikapprådet
Komplettering av ON § 26, 2004-02-25
Vårdcentralerna i Hästveda och Sösdala
samt att Rapport från Kommunala Handikapprådet utgår
Omsorgsnämnden beslutar
att ändra dagordningen i enlighet med ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-03-24

Sid

4 (21)

§ 35
Redovisning av principiellt ärende
Omsorgsnämnden beslutar
att på Omsorgsnämndens sammanträde i april ska information ges
avseende det ärende gällande bistånd i form av särskilt boende
där Kammarrätten avslog sökandes överklagande till Hässleholms
kommuns förmån.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-03-24

§ 36
Rapport från Kommunala Pensionärsrådet
Lars Rosén (s) informerar om KPR:s möte 2004-03-22.

Omsorgsnämnden
tackar för rapporten
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

5 (21)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-03-24

Sid
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§ 37
Redovisning av delegeringsbeslut
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut enligt följande:
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2004-02-01--29
1. Hemtjänst, avslag och bifall
1+139
beslut
2. Korttidsvistelse/växelvård, bifall
22
beslut
3. Särskilt boende, avslag och bifall
2+26
beslut
4. Boendestöd, bifall
3
beslut
5. Bostad med särskild service, bifall
1 beslut
6. Dagverksamhet dementa, bifall
3 beslut
b.
c.
d.
e.
f.
g.

LSS-insatser, § 9 pkt 2,3,5-7&9, avslag och bifall 2004-02-01--29
3+38 beslut
Färdtjänst, avslag och bifall,2004-02-01--29, 5+100 beslut
Riksfärdtjänst 2004-02-01--29,
dnr 17, 19--36/04
Anställningsbeslut Område 2 2004-02-02
Anställningsbeslut Område 2 2004-02-02
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2004-03-10, §§ 45-48
individärenden

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-03-24

Sid
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§ 38
Föreligger för kännedom följande handlingar
a.
b.
c.
d.

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2004-02-25
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2004-03-10
Handikapprådet, protokoll 2004-02-19
INBJUDAN, Handikapprådet inbjuder till handikappdag 2004-05-06
e. Skrivelse 2004-03-04 från ordföranden i KS, Bengt Andersson, Översyn
av kommunens övergripande mål
f. Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2004-02-23 § 22, ersättare i
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga protokollen, skrivelse och inbjudan till handlingarna.
att arvode utgår till de ledamöter som deltar i handikappdagen

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-03-24

Sid

8 (21)

§ 39
§ 19
ON au § 15
Bokslut 2003, fördjupad information
Föreligger Omsorgsnämndens årsanalys 2003, daterad 2004-02-04
med bilagor enligt försättsblad.
Förvaltningschef Annica Winberg och controller Monica Rydlund ger
en ingående information om bokslut 2003.
Omsorgsnämnden beslutar
att ytterliggare information ska ges till Omsorgsnämnden när
räkenskapssammandraget för 2003 är klart.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-03-24

Sid
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§ 40
ON au § 38
Budgetuppföljning per 2004-02-29
Förvaltningschefen och sekreteraren redovisar muntligen i rubricerade
ärende.
Arbetsutskottet beslutar 2004-03-10
att ärendet överlämnas till Omsorgsnämnden
Förvaltningschef Annica Winberg redovisar prognos daterad
2004-03-10 i rubricerat ärende. Bilaga.
Prognosen visar på ett nollresultat även om det inom
verksamhetsområdena finns både positiva och negativa avvikelser.
Omsorgsnämnden beslutar
att med godkännande överlämna budgetuppföljningen 2004-02-29
till Kommunstyrelsen.
_____

Protokollsutdrag till:
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-03-24

Sid

10 (21)

§ 41
ON au § 39
Verksamhetsplan 2004
Förvaltningschefen informerar att de av Kommunfullmäktige antagna
övergripande målen ligger till grund för de verksamhetsplaner som
nämnderna nu skall fastställa och inrapportera till Kommunstyrelsen
avseende 2004.
I diskussioner om innehållet i verksamhetsplanen framgår också att i
samband med fastställande av budget för 2005 skall målen ånyo
antagas efter revidering.
Arbetsutskottet beslutar 2004-03-10
att ärendet överlämnas till Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden beslutar
att anta förslaget till Verksamhetsplan 2004 med de ändringar som
antogs på sammanträdet avseende utbildning för personal,
hemsidan på Internet, barn med särskilda behov och integration
för invandrare.
_____

Protokollsutdrag till:
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-03-24

Sid

11 (21)

§ 42
ON au § 40
Aktivitetsplan, samverkan ON och nämnder/bolag
I samband med Omsorgsnämndens arbete med Mål och Visioner
angavs frågeställningar till förvaltningsledningen som resulterade i en
aktivitetsplan. I planen framgår att samverkan mellan nämnderna
och bolagen skall redovisas på nämndens sammanträde i mars
månad.
Förvaltningschefen redogör för samverkan med socialförvaltningen i
samband med förslaget till överföring av psykiatrin, samt
bostadsplaneringsgruppen där representanter finns från Hässleholms
Byggen AB, Exploateringsavdelningen, Tekniska kontoret,
pensionärsorganisationer och Omsorgsförvaltningen.
Arbetsutskottet beslutar 2004-03-10
att överlämna ärendet till Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga ärendet till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-03-24

Sid

12 (21)

§ 43
ON au § 41
Aktivitetsplan, god personalrekrytering attraktiva arbetsplatser
Föreligger förvaltningsskrivelse 2004-03-10 i rubricerat ärende.
Bilaga.
Förvaltningschefen redogör för vilka projekt och aktiviteter som pågår
inom omsorgsförvaltningen som påverkar rekryteringsarbetet och
ökar omsorgsförvaltningens attraktivitet som arbetsgivare.
Arbetsutskottet beslutar 2004-03-10
att överlämna skrivelsen till Omsorgsnämnden.
Projektledaren för friskvårdsprojektet Vidar Albinsson informerar om
interventionsprojektet ”FRIPP” mellan Hässleholms kommun och
Hälsoringen
Omsorgsnämnden beslutar
att

delrapport från projektet ska redovisas vid Omsorgsnämndens
sammanträde 23 juni 2004.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-03-24

Sid
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§ 44
ON au § 43
Återremitterade, ej åtgärdade ärenden år 2003
ON § 25
2003-02-13
ON § 49
2003-04-02
Kontakt med allmänheten/kommuninnevånarna.
Omsorgsnämnden uppdrar åt arbetsutskottet att återkomma i
ärendet.
Arbetsutskottet föreslår 2004-03-10 Omsorgsnämnden besluta
att ärendet skall ingå i Mål och Visioner för bättre profilering.
ON § 75
2003-05-07
Omsorgsnämndens arbetsformer
Omsorgsnämnden uppdrar åt arbetsutskottet att ta fram ett förslag
till nya arbetsformer för nämnden.
Arbetsutskottet föreslår 2004-03-10 Omsorgsnämnden besluta
att vid heldagssammanträden då frågor av större dignitet behandlas
kommer sammanträdena inledas med en genomgång av
ärendena varvid tjänstemän är med som sakkunniga. De politiska
grupperingarna går därefter genom ärendena och nämnden
återsamlas därefter för beslut.
ON § 37
2003-03-05
Utvecklingsprogram för framtidens omsorger
4-punktsprogramför handikappomsorgen
• Nya kriterier för biståndsbedömning LSS § 9p.2-10
• Ny modell för resursfördelning LSS 9:9, 9:10
• Kvalitetsutvecklingsprogram LSS 9:2-9:10
• Särskilda grupper – Prioriterade behov
Arbetsutskottet föreslår 2004-03-10 Omsorgsnämnden besluta
att punkterna 2-4 redovisas till Omsorgsnämnden på sammanträdet i
maj 2004. Monica Rydlund ansvarar punkt 2 och Heinz-Otto
Bootz för punkterna 3 och 4.
Punkt 1 är redovisad.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-03-24

Sid
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§ 44 forts
ON § 38
2003-03-05
Utvecklingsprogram LASS
Uppdrag till förvaltningen att utreda och lämna förslag till ny
verkställighetsorganisation.
Arbetsutskottet föreslår 2004-03-10 Omsorgsnämnden besluta
att verksamhetschef Heinz-Otto Bootz lämnar förslag till ny
verkställighetsorganisation i enlighet med tjänsteskrivelse
daterad 2003-02-11 till Omsorgsnämndens sammanträde i maj
2004.
ON § 65
2003-05-07
Nämndsbeteckning
I skrivelse 2003-04-10 föreslås Omsorgsnämnden ändra
nämndsbeteckning från Omsorgsnämnden till Vård- och
Omsorgsnämnd fr o m 2004-01-01.
Arbetsutskottet föreslår 2004-03-10 Omsorgsnämnden besluta
att frågan om ändrad nämndsbeteckning aktualiseras år 2006.
ON § 69
2003-05-07
Kontaktpolitiker
Omsorgsnämndens arbetsutskott uppdrog åt omsorgsförvaltningen
att göra en sammanställning omfattande vad som ingår i
kontaktpolitikernas arbetsuppgifter.
Arbetsutskottet föreslår 2004-03-10 Omsorgsnämnden besluta
att lägga ärendet till handlingarna.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-03-24

Sid
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§ 44 forts
ON § 97
2003-08-27
Bostadsenkät av SPF
I samband med bostadsenkäten beslutade Omsorgsnämnden att
förvaltningen under hösten 2003 skulle redovisa hur det går med "78årsprojektet"
Arbetsutskottet förslår 2004-03-10 Omsorgsnämnden
besluta
att förvaltningen återkommer med tidpunkt för redovisning av
"78-årsprojektet".
ON § 102
2003-09-17
Information om hjälpmedelsförsörjningen
Förvaltningen fick i uppdrag att för Omsorgsnämnden redovisa
reglemente för hjälpmedelshanteringen i övriga kommuner i
nordöstra Skåne.
De tio kommuner i nordöstra Skåne har samma reglemente.
Reglementena är antagna av respektive kommuns
Kommunfullmäktige.
Arbetsutskottet förslår 2004-03-10 Omsorgsnämnden
besluta
att lägga ärendet till handlingarna
ON § 119
2003-10-22
Budget 2004
Under rubricerade ärende beslutade Omsorgsnämnden att uppdra åt
förvaltningschefen att genomföra en funktionell organisation och när
lokalfrågorna är klara centralisera administrationen och avveckla
områdeskontoren.
Arbetsutskottet föreslår 2004-03-10 Omsorgsnämnden besluta
att lägga ärendet till handlingarna i och med att det är en
verkställighetsfråga.

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 44 forts
ON § 121
2003-10-22
Kringtjänster inom äldreomsorgen
Omsorgsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att tillsammans med
kommunal undersöka hur tvätt, städ och inköp i ordinärt boende kan
genomföras i entreprenadform och snarast återkomma med underlag
för nämnden avseende ekonomiska konsekvenser.
Förvaltningschefen redogör för att ärendet är under handläggning.
ON § 126
2003-11-26
ON § 127
2003-11-26
Verksamhetsuppföljning Särskilt boende och Redovisning och
ställningstagande för framtiden av Gås-projektet.
Omsorgsnämnden har uppdragit åt förvaltningen att göra en
pilotstudie på Hemgården. Verksamhetsuppföljningen ska ligga till
grund för ett kvalitetsarbete inom Omsorgsnämndens verksamheter.
Arbetsutskottet förslår 2004-03-10 Omsorgsnämnden
besluta
att förvaltningen lämnar information på Omsorgsnämndens
sammanträde i april 2004 och samtidigt lämnar aktuell
information om "Gås-projektet".
ON au § 183
2003-12-03
Utredningsuppdrag korttidsboende Norregatan 24-26
Omsorgsnämndens arbetsutskott återremitterade ärendet
2003-12-03 för ytterligare utredning avseende de ekonomiska
konsekvenserna. Förvaltningsskrivelse daterad 2003-11-13 i
rubricerat ärende.
Arbetsutskottet föreslår 2004-03-10 Omsorgsnämnden besluta
att uppdra åt verksamhetschef Heinz-Otto Bootz att redovisa de
ekonomiska konsekvenserna avseende korttidsboende
Norregatan 24-26 på Omsorgsnämndens sammanträde i april
2004.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2004-03-24

§ 44 forts
Omsorgsnämnden beslutar
att fastställa arbetsutskottets förslag.
_____

Protokollsutdrag till:
Kajsa Thorsell
Heinz-Otto Bootz
Monica Rydlund

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid
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OMSORGSNÄMNDEN
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§ 45
§ 25
ON au § 21
Kontaktpolitiker i ny organisation
Förvaltningschef Annica Winberg redovisar förslag daterat
2004-02-02 i rubricerat ärende. Bilaga.
Arbetsutskottet beslutar 2004-02-11 föreslå Omsorgsnämnden
att godkänna fördelningen av kontaktpolitiker i ny organisation.
Omsorgsnämnden beslutar 2004-02-25
att genomföra en förändring av fördelning av kontaktpolitiker på
förslaget sätt under ett år varefter uppföljning ska ske
att återremittera ärendet till nästa sammanträde
Omsorgsnämnden beslutar
att bibehålla den fördelning av kontaktpolitiker som antogs av
Omsorgsnämnden § 69/03
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2004-03-24

Sid
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§ 46
Möte med Kommunala handikapprådet
Kommunala handikapprådet har inbjudit Omsorgsnämndens
arbetsutskott och tjänstemän för information och diskussion den 30
september 2004 kl 08.30 på Stadshuset, sammanträdesrum 1.
Omsorgsnämnden beslutar
att Omsorgsnämndens arbetsutskott ska delta i mötet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2004-03-24
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§ 47
§ 26
ON au §§ 19, 35
Familjehem för vuxna, egenavgift, kompletterande beslut
Föreligger skrivelse 2004-02-05 i rubricerat ärende, handläggare
avdelningschef Leif Ydrefelt. Bilaga.
Arbetsutskottet beslutar 2004-02-11
att återremittera ärendet till förvaltningen.
Arbetsutskottet beslutar 2004-02-25 föreslå Omsorgsnämnden
att med stöd av 8 kap 1 § 1 stycket Socialtjänstlagen ta ut
ersättning av vuxna för stöd- och hjälpinsats i form av vård i
familjehem med 110 kr/dygn för mat och boende
Omsorgsnämnden beslutar 2004-02-25
att med stöd av 8 kap 1 § 1 stycket Socialtjänstlagen ta ut
ersättning av vuxna för stöd- och hjälpinsats i form av vård i
familjehem med 110 kr/dygn för mat och boende
Omsorgsnämnden beslutar
att göra nedanstående tillägg till gällande delegationsbestämmelser
Ärende

Lagrum

Beslut om bistånd åt vuxna
i form av vård (placering/
omplacering) i familjehem

Delegat

Anmärkning

4 kap 1 §
SoL

AC

Beslut om ersättning till
familjehem (vuxna), arvode
och omkostnadsersättning
- enligt norm och riktlinjer
- utöver norm och riktlinjer
Beslut om upphörande av
bistånd i form av vård av SoL
vuxna i familjehem
_____

Justering

Handläggare
ON au
4 kap 1 §

Utdraget bestyrkes

AC
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§ 48
Vårdcentraler i Sösdala och Hästveda
Karin Axelsson (m) frågar hur arbetet med ökad samverkan mellan
Hässleholms kommun och Region Skåne angående vårdcentralerna i
Hästveda och Sösdala utvecklats.
Rolf Delcomyn (s) och förvaltningschef Annica Winberg informerar om
hur de tillsammans med övriga från kommunen tillsammans med
företrädare för Region Skåne arbetat fram ett förslag som Region
Skåne kommer att ta ställning till 2004-03-25.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

