SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2005-03-16

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

1 (18)

Storstugan Högalid, kl 13.30 – 17.50

Kerstin Andersson (c) ordf
Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf
John Bruun (fp) 2: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)
Sören Engström (c)
Ulrika Johannesson (s)
Sorin Raduta (s)
Mona Svensson (c)
Christine Friberg (s)
Hans Werner (fp)
Gertrud Tuvestam (m)
Karin Paulsson (m)
Margareta Lindquist (kd)
Niklas Grundström (fv)

Övriga deltagande

Leif Nilsson, förvaltningschef
Monica Rydlund, controller
MariAnne Norén, verksamhetschef
Kim Olsen, verksamhetschef
Heinz-Otto Bootz, verksamhetschef
Eva Hermansson, verksamhetschef
Leif Ydrefelt, avdelningschef
Jan Nilsson, sekreterare

Utses att justera

John Bruun

Justeringsplats
tid

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justering

Paragrafer 17 - 32

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-03-16

Sid

2 (18)

Justerare

___________________________________________________
John Bruun

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2005-03-16

Anslagsdatum

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-03-16

Sid

3 (18)

§ 17
Ändrad dagordning
Ordföranden föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Tillkommande ärende:
• Utveckling av trygghetsboende samt byggande av
demenscentrum i Hässleholm
• Lotte plejehjem
Utgående ärenden
• Kriterier för beslut om SoL- och LSS-insatser
• Rapport från Kommunala Handikapprådet
Omsorgsnämnden beslutar
att ändra dagordningen i enlighet med ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-03-16

Sid

4 (18)

§ 18
Redovisning av kö till särskilt boende, antal köpta platser mm
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar aktuell kö avseende somatik
och demensplatser. Vecka 11 fanns 21 personer som beviljats plats
på särskilt boende men som ännu inte fått beslutet verkställt. Av de i
kö var nio beviljad plats inom somatiskt vårdboende och elva på
demensboende.
Som exempel redovisar Ydrefelt ett ärende i kön. En dam vill till
Trobeck i Vittsjö men när hon erbjöds plats på Hemgården föredrog
hon att fortsätta vänta på plats. Länsrätten gav i dom 2005-03-10
Omsorgsnämnden rätt i det aktuella exemplet avseende placering
genom att i domen skriva ”Länsstyrelsen kan … inte … besluta att NN
har rätt till plats på ett visst boende.”
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-03-16

Sid
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§ 19
§ 19 ON au
Översyn av platsbehov inom särskilt boende
Avdelningschef Leif Ydrefelt och verksamhetschef MariAnne Norén
redovisar behovet av demensplatser och förslag till åtgärder.
Behovet av platser för personer med diagnosen demens ökar kraftigt.
Hässleholms kommun beräknas ha ca 740 personer med någon form
av demensutveckling. Behovet av insatser ser olika ut beroende på
var i sjukdomsprocessen man befinner sig.
Idag finns kännedom om 330 personer med demens. De senaste åren
har det tillkommit ett flertal nya, tidigare okända ärenden. Den
trenden beräknas fortsätta vilket ger ett behov av ytterliggare
demensplatser.

Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden besluta
att
att
att

att

konvertera 61 somatiska platser vid nämnda enheter genom
successiv anpassning
utöka personaltätheten i takt med konvertering
begära tilläggsanslag för utökning av 11,34 tjänster
• 2005 (1 683 tkr) varav helårseffekt 3 288 tkr
• 2006 (1 435 tkr) resterande utökning
• Totalt en höjning ramen med 4 723 tkr
begära tilläggsanslag 2005 för anpassningskostnader av yttre
och inre miljöer, 170 tkr

Omsorgsnämnden beslutar
att

konvertera 61 somatiska platser vid nämnda enheter genom
successiv anpassning
att begära tilläggsanslag för utökning av 11,34 tjänster
• 2005 (1 683 tkr) varav helårseffekt 3 288 tkr
• 2006 (1 435 tkr) resterande utökning
• Totalt en höjning ramen med 4 723 tkr
att begära tilläggsanslag 2005 för anpassningskostnader av yttre
och inre miljöer, 170 tkr
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-03-16

§ 20
Rapport från Kommunala Pensionärsrådet
Lars Rosén (s) informerar om KPR:s möte 2005-02-17.

Omsorgsnämnden
tackar för rapporten
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

6 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-03-16

Sid

7 (18)

§ 21
Redovisning av delegeringsbeslut
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut enligt följande:
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2005-01-01—02-28
1. Hemtjänst, avslag och bifall
0+183beslut
2. Korttidsvistelse/växelvård, avslag och bifall 0+8 beslut
3. Särskilt boende, avslag och bifall
6+54 beslut
4. Boendestöd, avslag och bifall
1+7 beslut
5. Bostad med särskild service, avslag och bifall 0+3
beslut
6. Korttid, avslag och bifall
0+48 beslut
7. Dagverksamhet dementa, avslag och bifall
0+4 beslut
8. Dagverksamhet fysiskt funktionshindrade, avslag o bifall 0+1 beslut
9. Avlösning, avslag och bifall
0+2 beslut
10. Ledsagning, avslag och bifall
0+2 beslut
11. Familjehem, avslag och bifall
0+1 beslut
b. LSS-insatser, 9 §:2-7 & 9 avslag & bifall 2005-01-01—02-28 7+63 beslut
c. Färdtjänst, avslag och bifall, 2005-01-01—02-28, 4+147 beslut
d. Riksfärdtjänst 2005-01-01—02-28,
dnr 1—29/05
e. Anställningsbeslut Område 1 2005-01-27
f. Anställningsbeslut Område 3 LSS 2005-02-28
g. Anställningsbeslut Handläggarkontoret 2005-02-03
h. Förändring beslutsattestant 2005 i Område 1,2 & 3
i. Avskrivning av fordringar, Omsorgsnämndens au 2005-03-09 § 20
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-03-16

Sid
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§ 22
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Kommunfullmäktige 2005-01-31 § 8 Handikappolitiskt program
b. Kommunstyrelsens au 2005-02-09 § 43 Ändring i budgeten
avseende larmcentralen
c. Kommunstyrelsens au 2005-03-03 § 74 Samverkan med Region
Skåne angående vårdcentraler i Hästveda och Sösdala
d. Kommunstyrelsen 2005-02-02 § 41, Ombyggnad av
Klockaregårdens servicehus i Vinslöv
e. Pensionärsrådet, protokoll 2004-12-06
f. Handikapprådet, protokoll 2005-02-03
g. Samarbetskommittén Skåne Nordost, protokoll 2005-02-10
h. Sammanställning delegationsbeslut 2004
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-03-16

Sid
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§ 23
§ 12 ON au
Bokslut 2004
Förvaltningschef Leif Nilsson och controller Monica Rydlund redovisar
förslag till bokslut 2004, daterat 2005-02-28. Bilaga
Bokslutet visar ett nettounderskott om 7 200 tkr vilket utgör 1,3 %
av nämndens nettobudget.
Arbetsutskottet beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att godkänna årsanalysen för verksamhetsåret 2004 och överlämna
ärendet till kommunfullmäktige
att anhålla om att uppkommet underskott om 7 200 tkr avskrives i
kommunens bokslut
att anhålla om att överskott i 2004 års investeringsbudget, 829 tkr,
överföres till 2005 års kompletteringsbudget.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna årsanalysen för verksamhetsåret 2004 och överlämna
ärendet till kommunfullmäktige
att anhålla om att uppkommet underskott om 7 200 tkr avskrives i
kommunens bokslut
att anhålla om att överskott i 2004 års investeringsbudget, 829 tkr,
överföres till 2005 års kompletteringsbudget
att från och med bokslut 2005 skall särskilda boenden och
korttid/växelvård särredovisas i verksamhetsmåtten
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-03-16

Sid
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§ 24
§ 13 ON au
Verksamhetsplan
Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar förslag daterat 2005-03-01 till
uppföljning av kommunens övergripande mål. Bilaga.
Uppföljningen av de övergripande målen löper parallellt med
årsredovisningen under 2005 för att tydliggöra sambandet mellan
redovisning och resursanvändning.
Arbetsutskottet beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att godkänna uppföljningen och översända den till
kommunfullmäktige

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen och översända den till
kommunfullmäktige
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-03-16

Sid
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§ 25
§ 14 ON au
Verksamhetsberättelse 2004
Verksamhetscheferna MariAnne Norén, Kim Olsen och Heinz-Otto
Bootz samt avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar verksamhetsberättelser för 2004 för de olika områdena respektive handläggarkontoret. Bilaga.
Arbetsutskottet beslutar
att

överlämna ärendet till omsorgsnämnden

Verksamhetscheferna MariAnne Norén, Kim Olsen, Heinz-Otto Bootz
och Eva Hermansson samt avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar
verksamhetsberättelser för 2004 för de olika områdena respektive
handläggarkontoret.
Omsorgsnämnden tackar för redovisningen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-03-16

Sid

12 (18)

§ 26
§ 15 ON au
Budgetuppföljning 2005-02-28
Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar förslag daterat 2005-03-09
angående budgetuppföljning per 2005-02-28. Bilaga.
Budgetuppföljningen visar på ett prognostiserat underskott på 7 393 tkr.
I prognosen ingår ökat behov av köpta platser, ökade kostnader för
leasingbilar i samband med leasingperiodens utgång, ökade personalkostnader inom hemtjänsten och hemsjukvården och ökade kostnader
för hjälpmedel. Merkostnaderna, ca 900 tkr, för stormen 8-9 januari är
inte med i prognosen.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att uppdra åt omsorgsförvaltningen att återkomma till nämnden på
aprilsammanträdet med förslag till åtgärder avseende det
prognostiserade underskottet samt konsekvensbeskrivningar,
utökade timmar inom hemtjänsten samt omställningskostnader
vid ombyggnation av Klockaregården.
Omsorgsnämnden beslutar
att uppdra åt omsorgsförvaltningen att återkomma till nämnden på
aprilsammanträdet med förslag till åtgärder avseende det
prognostiserade underskottet samt konsekvensbeskrivningar,
utökade timmar inom hemtjänsten samt omställningskostnader
vid ombyggnation av Klockaregården.
att med godkännande skicka uppföljningen till kommunstyrelsen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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OMSORGSNÄMNDEN

2005-03-16

Sid
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§ 27
§ 16 ON au
Internkontroll 2004
Controller Monica Rydlund redovisar internkontroll 2004 enligt
skrivelse, daterad 2005-03-01. Bilaga.
Omsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen.
Nämnden skall enligt kommunallagen 6 kap 7 § inom sitt område se till
att verksamheten drivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och
föreskrifter. Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga
fel. Enligt nämndens beslut § 57/04 skulle internkontrollplanen omfatta
löne- och fakturakontroll.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att godkänna granskningen av internkontroll 2004 samt
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunens
revisorer.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna granskningen av internkontroll 2004 samt
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen och kommunens
revisorer.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-03-16

Sid
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§ 28
§ 17 ON au
Måltidsdokument
Controller Monica Rydlund redovisar förslag daterat 2005-03-01 i
rubricerat ärende. Bilaga.
Dokumentet reglerar priser och kostnader för måltider på
restaurang/matsal inom särskilt boende och distribuerad kost samt
vilka måltider som serveras till dem som bor på särskilt boende.

Arbetsutskott beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att

anta förslaget till måltidsdokument med de priser som är
angivna.

Omsorgsnämnden beslutar
att

anta förslaget till måltidsdokument med de priser som är
angivna.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 29
§ 18 ON au
Vårdcentraler i Hästveda och Sösdala
Förvaltningschef Leif Nilsson informerar om utredningsuppdrag
avseende rubricerat ärende enligt skrivelse daterad 2005-03-03.
Bilaga.
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska omsorgsnämnden utarbeta
förslag till avtal mellan Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt och
Hässleholms kommun.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att

ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att utforma förslag till avtal
med Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt i enlighet med
utredningsuppdrag angående vårdcentralerna Hästveda och
Sösdala 2004-11-04.
Hur finansiering av avtalet sker skall redovisas.
Förslaget skall utarbetas i samverkan med Nordöstra Skånes
sjukvårdsdistrikt.
Förslaget skall redovisas till Omsorgsnämnden 2005-04-13.

Omsorgsnämnden beslutar
att

ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att utforma förslag till avtal
med Nordöstra Skånes sjukvårdsdistrikt i enlighet med
utredningsuppdrag angående vårdcentralerna Hästveda och
Sösdala 2004-11-04.
Hur finansiering av avtalet sker skall redovisas.
Förslaget skall utarbetas i samverkan med Nordöstra Skånes
sjukvårdsdistrikt.
Förslaget skall redovisas till Omsorgsnämnden 2005-04-13.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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OMSORGSNÄMNDEN
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Sid
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§ 30
Lokalbehov för sjukgymnaster, arbetsterapeuter och
hjälpmedelverksamheten
Verksamhetschef Eva Hermansson redovisar förslag i rubricerat
ärende. Bilaga.
Översyn av hjälpmedelsverksamhet i egen regi har pågått under en
tid och lagret har reducerats kraftigt med följd att behovet av lokaler
för lagerhållning minskat betydligt. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter finns på fyra olika platser i Hässleholm vilket innebär att
mycket av deras arbetstid åtgår till att förflytta sig. Lämpliga lokaler
bör förhyras med plats för både hjälpmedelsverksamhet och kontor
för arbetsterapeuter och sjukgymnaster.
Omsorgsnämnden beslutar
att
_____

Justering

hemställa att Tekniska nämnden tar fram förslag till
Omsorgsnämnden om lämplig lokal för hjälpmedelsverksamhet
och kontor till samtliga arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Utdraget bestyrkes
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§ 31
Utveckling av trygghetsboende samt byggande av demenscentra i
Hässleholm
Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar förslag till utveckling av
trygghetsboende samt byggande av demenscentrum i Hässleholm
daterat 2005-03-11. Bilaga.
Kommunfullmäktige har i sina särskilda anvisningar för omsorgsnämnden beslutat att nämnden ska utreda förutsättningarna för så
kallat trygghetsboende.
Omsorgsnämnden beslutar
att
_____

Justering

bordlägga ärendet till nämndens nästa sammanträde
2005-04-13

Utdraget bestyrkes
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§ 32
Lotte plejehjem
John Bruun (fp) informerar om ett besök på ett särskilt boende i
Köpenhamn, ett studiebesök som var mycket givande.
Omsorgsnämnden beslutar
att

ge John Bruun i uppdrag att planera för ett studiebesök för
Omsorgsnämnden på Lottes plejehjem i maj och redovisa på
nästa nämndssammanträde.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

