SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2005-02-09

Plats och tid

1 (24)

Storstugan Högalid, kl 13.30 – 16.15

Beslutande
Ledamöter

Kerstin Andersson (c) ordf
Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf
Jenny Önnevik (s)
Lars Rosén (s)
Anita Peterson (v)
Majliss Persson (c)
Karin Axelsson (m)
Karl-Erik Nilsson (m)
Maj-Gun Cederlund (kd)
Kerstin Rittbo (fv)
Tjänstgörande ersättare Margareta Lindquist (kd)
Övriga närvarande
Ersättare

Sören Engström (c)
Ulrika Johannesson (s)
Sorin Raduta (s)
Mona Svensson (c)
Christine Friberg (s)
Gilbert Grip (v)
Hans Werner (fp)
Gertrud Tuvestam (m)
Karin Paulsson (m)
Niklas Grundström (fv)

§§ 12 - 16

Övriga deltagande

Leif Nilsson, förvaltningschef
Monica Rydlund, controller
Kajsa Thorsell, MAS
Jan Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Jenny Önnevik

Justeringsplats
tid

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justerare

___________________________________________________

Justering

Paragrafer 1 – 16

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Jenny Önnevik

2005-02-09

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2005-02-09

Anslagsdatum

Sid

2 (24)

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-02-09

Sid

3 (24)

§1
Ändrad dagordning
Ordföranden föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Tillkommande ärenden:
• Stormen Gudrun
• Kursinbjudan
Utgående ärenden:
• Redovisning av principiellt ärende
• Kriterier för beslut om SoL- och LSS-insatser
Omsorgsnämnden beslutar
att ändra dagordningen i enlighet med ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-02-09

Sid

4 (24)

§2
Information från PO-Skåne
Ann-Christin Lööf och Anne Lindén från PO-Skåne informerade om sin
verksamhet med fristående personliga ombud.
Riksdagen har beslutat det ska finnas ett permanent och omfattande
stöd för psykiskt sjuka och funktionshindrade genom personliga
ombud. Kommunerna ska ansvara för det personliga stödet genom
ombud men kan avtala med fristående organisationer att bedriva
verksamheten. Omsorgsnämnden har ett avtal med PO-Skåne som
innebär att de svarar för personliga ombud i Hässleholm.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-02-09

§3
Rapport från Kommunala Pensionärsrådet
Lars Rosén (s) informerar om KPR:s möte 2004-12-06
Omsorgsnämnden
tackar för rapporten
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

5 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-02-09

§4
Rapport från Kommunala Handikapprådet
Jenny Önnevik rapporterar från KHR:s möte 2005-02-03.
Omsorgsnämnden
tackar för rapporten
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

6 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-02-09

Sid

7 (24)

§5
Redovisning av delegeringsbeslut
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut enligt följande:
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2004-11-01—12-31
1. Hemtjänst, avslag och bifall
3+207 beslut
2. Korttidsvistelse/växelvård, avslag och bifall 0+55
beslut
3. Särskilt boende, avslag och bifall
11+49 beslut
4. Boendestöd, avslag och bifall
0+7 beslut
5. Bostad med särskild service, avslag och bifall 0+5
beslut
6. Korttid, avslag och bifall
0+23 beslut
7. Dagverksamhet dementa, avslag och bifall
0+5 beslut
8. Dagverksamhet fys– funktionshindrade, avslag o bifall 0+1
beslut
9. Avlösning, avslag och bifall
0+1 beslut
b. LSS-insatser, 9 §:2-4, 5-8, 10 avslag & bifall 2004-11-01—12-31
4+50 beslut
c. Färdtjänst, avslag och bifall, 2004-11-01—12-31, 4+50 beslut
d. Riksfärdtjänst 2004-11-01—12-31,
dnr 300--392/04
e. Anställningsbeslut Område 2+4 2005-01-28
f. Anställningsbeslut Område 3 LSS 2004-12-29
g. Anställningsbeslut Handläggarkontoret 2005-01-19
h. Förändring beslutsattestant löner Hemgården
i. Jämkning avgifter särskilt boende 2005-01-10
j. Avskrivning av småbelopp i hemtjänsten 2004-10-12
k. Omsorgsnämndens arbetsutskott 2005-01-23 §§ 8-11,
individärenden
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
att en sammanställning över alla beslut 2004 ska redovisas till
nämnden vid nästa sammanträde
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-02-09

Sid

8 (24)

§6
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Omsorgsnämndens arbetsutskott 2005-01-23 (ej justerat vid
utskick)
b. Kommunstyrelsens au § 341/04 Sammanträdesdagar 2005-06
c. Kommunstyrelsen § 137/04 Sammanträdesdagar 2005-06
d. Pensionärsrådet, protokoll au 2004-11-24
e. Handikapprådet, protokoll 2004-12-16
f. Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, protokoll 2004-12-13
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-02-09

Sid

9 (24)

§7
§ 2 ON au
§ 158/2004
§ 134/2004 ON au
Budget 2005
Föreligger förslag till internbudget daterat 2004-11-24 i rubricerat
ärende, förvaltningschef Leif Nilsson informerar om hur förslaget
tagits fram. Bilaga.
Omsorgsnämndens nettoram 2005 är 552 978 tkr exklusive
lönekompensation. För att få budgeten i balans med den verksamhet
som finns inom Omsorgsnämnden föreslås nya beslut vad gäller
matsubventioner i ordinärt och särskilt boende samt taxan för
korttidsplatser.
Arbetsutskottet beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att

fastställa upprättade förslag till internbudget för 2005 avseende
såväl drift- som investeringar.

Med anledning av nämndens tidigare beslut fattade vid dagens
sammanträde finns ej arbetsutskottets förslag till beslut kvar.
Rolf Delcomyn (s) yrkar att omsorgsnämnden beslutar
att tillsätta 1,0 tjänst som LSS-handläggare, kostnad 400 tkr
att vakanshålla tjänsten som IT-samordnare och tillsätta 1,0 tjänst
som Systemansvarig, kostnad 219 tkr
att tillsätta 2,0 tjänster dagtid och 1,29 jourtjänster inom
barnboendet, kostnad 1 400 tkr
att tillsätta 2,0 tjänster inom dagverksamheten, kostnad 600 tkr
att tillsätta 2,0 tjänster dagtid och 1,92 nattjänster inom
trapphusmodell, kostnad 700 tkr samt
att utöka enhetschefstjänsterna inom hemtjänst med 0,25 tjänst
inom vardera Vinslöv och Sösdala samt en utökning om 0,25
tjänst för enhetschef inom nattpatrullen, kostnad 300 tkr

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-02-09

Sid

10 (24)

Fortsättning § 7
att Andersgården avvecklas den 30 juni 2005, kostnadsbesparing
2 500 tkr
att ärendet i övrigt återremitteras till nämndens första sammanträde
2005 då nytt förslag till internbudget ska redovisas och
att hos Kommunfullmäktige begära uppskov med fastställande av
internbudget

John Bruun (fp) yrkar att omsorgsnämnden beslutar
att tillsätta 1,0 tjänst som LSS-handläggare, kostnad 400 tkr
att vakanshålla tjänsten som IT-samordnare och tillsätta 1,0 tjänst
som Systemansvarig, kostnad 219 tkr
att tillsätta 2,0 tjänster dagtid och 1,29 jourtjänster inom
barnboendet, kostnad 1 400 tkr
att tillsätta 2,0 tjänster inom dagverksamheten, kostnad 600 tkr
att tillsätta 2,0 tjänster dagtid och 1,92 nattjänster inom
trapphusmodell, kostnad 700 tkr samt
att utöka enhetschefstjänsterna inom hemtjänst med 0,25 tjänst
inom vardera Vinslöv och Sösdala samt en utökning om 0,25
tjänst för enhetschef inom nattpatrullen, kostnad 300 tkr
att ärendet i övrigt återremitteras till nämndens första sammanträde
2005 då nytt förslag till internbudget ska redovisas och
att hos Kommunfullmäktige begära uppskov med fastställande av
internbudget
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
Omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Delcomyns yrkande.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2005-02-09

11 (24)

Fortsättning § 7
Omröstning begärs. Omsorgsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Delcomyns yrkande.
Nej-röst för bifall till Bruuns yrkande.
Med 6 ja-röster för Delcomyns yrkande mot 5 nej-röster för Bruuns
yrkande beslutar Omsorgsnämnden i enlighet med Delcomyns
yrkande.

Voteringslista
Namn
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Kerstin
Rolf
John
Jenny
Lars
Majliss
Anita
Karin
Karl-Erik
Maj-Gun
Kerstin

Andersson
Delcomyn
Bruun
Önnevik
Rosén
Persson
Peterson
Axelsson
Nilsson
Cederlund
Rittbo

Summa

Parti
Ja

c
s
fp
s
s
c
v
m
m
kd
fv

Röstning
Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X

6

X
X
X
X
5

Omsorgsnämnden beslutar
att tillsätta 1,0 tjänst som LSS-handläggare, kostnad 400 tkr
att vakanshålla tjänsten som IT-samordnare och tillsätta 1,0 tjänst
som Systemansvarig, kostnad 219 tkr

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-02-09

Sid

12 (24)

Fortsättning § 7
att tillsätta 2,0 tjänster dagtid och 1,29 jourtjänster inom
barnboendet, kostnad 1 400 tkr
att tillsätta 2,0 tjänster inom dagverksamheten, kostnad 600 tkr
att tillsätta 2,0 tjänster dagtid och 1,92 nattjänster inom
trapphusmodell, kostnad 700 tkr samt
att utöka enhetschefstjänsterna inom hemtjänst med 0,25 tjänst
inom vardera Vinslöv och Sösdala samt en utökning om 0,25
tjänst för enhetschef inom nattpatrullen, kostnad 300 tkr
att Andersgården avvecklas den 30 juni 2005, kostnadsbesparing
2 500 tkr
att ärendet i övrigt återremitteras till nämndens första sammanträde
2005 då nytt förslag till internbudget ska redovisas och
att hos Kommunfullmäktige begära uppskov med fastställande av
internbudget

John Bruun (fp) reserverar sig för oppositionen mot beslutet.
Återremitterat ärende ON § 158/04
Omarbetat förslag till internbudget daterat 2005-01-04 föredras av
förvaltningschef Leif Nilsson.
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden att

Justering

att

fastställa upprättade förslag till internbudget, bilagor 1 och 2
avseende såväl drift- som investeringar

att

inhyrning av sjuksköterskor ej ska ske framgent och skulle
behov av inhyrningssjuksköterskor uppstå skall beslut tas av ON
au

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-02-09

Sid

13 (24)

Fortsättning § 7
att

köpta permanenta platser hos privata vårdgivare, avseende
äldreomsorgen, skall uppgå till högst 116 vid årsskiftet
2005/2006 samt

att

avsätta 3 Mkr för oförutsedda utgifter. Beslut om att nyttja
dessa medel fattas av ON au.

John Bruun (fp) deltar ej i beslutet avseende 3:e att-satsen.
___
Rolf Delcomyn (s) yrkar att omsorgsnämnden beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Karl-Erik Nilsson (m) yrkar att omsorgsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets 1:a, 2:a och 4:e att-satser, att 3:e att-satsen utgår
och att intäkterna höjs till 134 mkr för 2005.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
Omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Delcomyns yrkande.
Omröstning begärs. Omsorgsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Delcomyns yrkande.
Nej-röst för bifall till Nilssons yrkande.
Med 6 ja-röster för Delcomyns yrkande mot 5 nej-röster för Nilssons
yrkande beslutar Omsorgsnämnden i enlighet med Delcomyns
yrkande.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2005-02-09

14 (24)

Fortsättning § 7

Voteringslista
Namn
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Kerstin
Rolf
Margareta
Jenny
Lars
Majliss
Anita
Karin
Karl-Erik
Maj-Gun
Kerstin

Andersson
Delcomyn
Lindquist
Önnevik
Rosén
Persson
Peterson
Axelsson
Nilsson
Cederlund
Rittbo

Summa

Parti
Ja

c
s
kd
s
s
c
v
m
m
kd
fv

Röstning
Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X

6

X
X
X
X
5

Omsorgsnämnden beslutar

Justering

att

fastställa upprättade förslag till internbudget, bilagor 1 och 2
avseende såväl drift- som investeringar

att

inhyrning av sjuksköterskor ej ska ske framgent och skulle
behov av inhyrningssjuksköterskor uppstå skall beslut tas av ON
au

att

köpta permanenta platser hos privata vårdgivare, avseende
äldreomsorgen, skall uppgå till högst 116 vid årsskiftet
2005/2006 samt

att

avsätta 3 Mkr för oförutsedda utgifter. Beslut om att nyttja
dessa medel fattas av ON au samt

att

uppdra åt förvaltningen att före nämndens sammanträde 200506-08 genomföra en planeringsdag för nämndens ledamöter i
avsikt att ingående diskutera verksamheten på lång sikt.

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-02-09

Sid

15 (24)

Fortsättning § 7
Karl-Erik Nilsson (m), Karin Axelsson (m), Maj-Gun Cederlund (kd),
Kerstin Rittbo (fv) och Margareta Lindquist (kd) reserverar sig mot
beslutet och meddelar att de före justeringen kommer in med en
skriftlig reservation.

Protokollsutdrag: Ekonomikontoret
Kommunfullmäktige
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-02-09

Sid

16 (24)

§8
§ 3 ON au
Hantering av trygghetstelefoner inom omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar förslag till hantering av
trygghetstelefoner inom omsorgsförvaltningen daterat 2004-11-03.
Bilaga.
Räddningstjänstens larmcentral i Hässleholm kommer att avvecklas
och efter nu genomförd upphandling har avtal tecknats med
räddningstjänsten i Kristianstads kommun från och med 2005-01-01.
Det nya avtalet innebär en sänkt kostnad med 740 tkr/år. Samtidigt
tillkommer en servicekostnad på 380 tkr/år och en befintlig 70 %
tjänst för tjänstgöring inom larmfunktionen är ej finansierad.
Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden att
att

driftöverskottet om ca 740 tkr inom verksamheten
Trygghetslarm, p g a ny upphandling, får behållas för
att

dels finansiera serviceavtal enligt huvudavtalet med SST
Care AB, och dels för

att

finansiera en 70 % tjänst med huvudsaklig tjänstgöring
inom larmfunktionen fr o m 2005-01-01.

Omsorgsnämnden beslutar hemställa hos kommunfullmäktige
att

driftöverskottet om ca 740 tkr inom verksamheten
Trygghetslarm, p g a ny upphandling, får behållas för
att

dels finansiera serviceavtal enligt huvudavtalet med SST
Care AB, och dels för

att

finansiera en 70 % tjänst med huvudsaklig tjänstgöring
inom larmfunktionen från och med 2005-01-01.

Protokollsutdrag: Ekonomikontoret
Kommunfullmäktige
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-02-09

Sid

17 (24)

§9
§ 4 ON au
Medel avseende vårdcentraler
Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar förslag daterat 2005-01-17
angående äskande av medel för finansiering av samverkanslösning
avseende vårdcentralerna i Hästveda och Sösdala mellan Nordöstra
Skånes sjukvårdsdistrikt och Hässleholms kommun. Bilaga.
Enligt ekonomikontoret kommer centralt budgeterade medel för
vårdcentralerna att reduceras med ökad hyreskostnad för Ehrenborg.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att hos kommunstyrelsen hemställa om att budgetramen för 2005 ej
sänks med anledning av lägre hyreshöjning avseende Ehrenborg,
samt
att hos kommunstyrelsen hemställa om att omsorgsnämnden
erhåller full kostnadstäckning för samverkanslösningar med
Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt avseende vårdcentralerna i
Hästveda och Sösdala.
Omsorgsnämnden beslutar
att hos kommunfullmäktige hemställa om att budgetramen för 2005
ej sänks med anledning av lägre hyreshöjning avseende
Ehrenborg, samt
att hos kommunfullmäktige hemställa om att omsorgsnämnden
erhåller full kostnadstäckning för samverkanslösningar med
Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt avseende vårdcentralerna i
Hästveda och Sösdala.

Protokollsutdrag: Ekonomikontoret
Kommunfullmäktige
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-02-09

Sid

18 (24)

§ 10
§ 5 ON au
Anhållan om kompensation för ökade kostnader på grund av
volymökning inom LSS, personkrets 1.
Controller Monica Rydlund redovisar förslag till anhållan till
kommunfullmäktige om kompensation för volymökning inom LSS,
daterad 2005-01-17. Bilaga.
Inom daglig verksamhet tillkommer 13 omsorgstagare 2005 och avseende
boendet finns det 6 personer som beviljats insatsen. För att verkställa
detta krävs totalt 5,92 tjänster till en årskostnad om 2 000 tkr.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att hos kommunfullmäktige anhålla om tilläggsanslag under 2005
om 2 000 tkr avseende kostnader inom verksamheten LSS
(Lagen om stöd och service) för personkrets 1, utvecklingsstörda.
Omsorgsnämnden beslutar
att hos kommunfullmäktige anhålla om tilläggsanslag under 2005
om 2 000 tkr avseende kostnader inom verksamheten LSS
(Lagen om stöd och service) för personkrets 1, utvecklingsstörda.
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret
Kommunfullmäktige
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-02-09

Sid

19 (24)

§ 11
§ 6 ON au
Mediaplan och Information
Sekreterare Jan Nilsson redovisar förslag daterat 2005-01-04 i
rubricerat ärende. Bilaga.
I samband med omsorgsnämndens Mål och Visionsarbete fick
omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till mediaplan,
ökad tillgång till råd och information samt bättre profilering av
förvaltningens verksamhet. Nämnden återremitterade ärendet 200402-25 § 28.

Arbetsutskott beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att

uppdra åt förvaltningschefen att, efter vederbörliga
förhandlingar, omreglera den tjänst som tillika är nämndssekreterare att även ha ett övergripande ansvar för all
information inom nämndens verksamhet

att

uppdra åt förvaltningen att göra ett informationsmaterial vari
antagna Mål & Visioner ingår

att

uppdra åt förvaltningen återkomma till nämnden med förslag
inklusive kostnader till utbildning i mediaträning samt vilka
utbildningen ska avse.

Omsorgsnämnden beslutar
att

uppdra åt förvaltningschefen att, efter vederbörliga
förhandlingar, omreglera den tjänst som tillika är
nämndssekreterare att även ha ett övergripande ansvar för all
information inom nämndens verksamhet

att

uppdra åt förvaltningen att göra ett informationsmaterial vari
antagna Mål & Visioner ingår

att

uppdra åt förvaltningen återkomma till nämnden med förslag
inklusive kostnader till utbildning i mediaträning samt vilka
utbildningen ska avse.

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-02-09

Sid

20 (24)

§ 12
Årsrapport 2004 avseende MAS ansvarsområde
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kajsa Thorsell redovisar årsrapport
för 2004.
Rapporten innehåller avvikelserapporter varav 574 är allmänna
avvikelser, främst gällande läkemedel, 319 fallrapporter och cirka 50
när det gäller informationsöverföring mellan kommunen och Region
Skåne. Under 2004 har det varit två anmälningar enligt Lex Maria,
åtta enligt Lex Sara och det har inkommit 23 synpunkter eller
klagomål på verksamheten, i första hand given vård.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-02-09

Sid

21 (24)

§ 13
Stormen Gudrun
Karin Axelsson (m) frågar hur förvaltningens arbete fortgick under
och efter stormen natten mellan 8-9 januari.
Förvaltningschef Leif Nilsson redogör för förvaltningens insatser i
första hand för veckan efter stormen. Insatserna är dokumenterade
och ska kostnadsberäknas därför kan ingen redovisning göras nu. Det
är till exempel oklart vad som är räddningstjänstinsats och vad som
är vanlig insats enligt SoL.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
och beslutar
att tacka all personal för utförda insatser i samband med stormen
Gudrun.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 14
Kursinbjudan ”Äldreboende skall vara livliga”
Nordisk utbildningsservice har inbjudit till ½-dagskonferens i
Kristianstad med namnet ”Äldreboende skall vara livliga”, kostnad
350 kr/deltagare.
Omsorgsnämnden beslutar
att en från varje parti representerat i nämnden har rätt att delta i
konferensen med ersättning enligt § 2e, Bestämmelser om
ersättning till kommunalt förtroendevalda.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-02-09

Sid

23 (24)

§ 15
Info om Regeringsrättsdom avseende hyra för gemensamhetslokal i
gruppbostad enligt LSS.
Controller Monica Rydlund informerar om Regeringsrättens 2005-0203 avkunnade dom avseende kommunernas rätt att ta ut hyra för
gemensamhetsutrymmen i boende enligt LSS § 9 punkt 9.
Regeringsrättens prejudicerande dom innebär att förfarandet inte
strider mot lagen vilket medför att Hässleholms kommun inte har
någon återbetalningsskyldighet i de aktuella 17 ärendena.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____
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Utdraget bestyrkes
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§ 16
Extra sammanträde
Ärendet ”Kriterier för beslut om SoL- och LSS-insatser” togs bort från
dagens föredragningslista eftersom underlaget bör gås igenom
ytterliggare.
Ordföranden föreslår att det sker vid ett extra sammanträde 2005-0310 klockan 12.30 i avsikt att beslut ska fattas på nämndens ordinarie
sammanträde 2005-03-16.
Omsorgsnämnden beslutar
att

Omsorgsnämnden ska ha ett extra sammanträde 2005-03-10
klockan 12.30.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

