SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2005-04-13

Plats och tid

1 (17)

Storstugan Högalid, kl 13.30 – 16.50

Beslutande
Ledamöter

Kerstin Andersson (c) ordf
Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf
John Bruun (fp) 2:e vice ordf
Jenny Önnevik (s)
Christine Friberg (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Majliss Persson (c)
Karin Axelsson (m)
Karl-Erik Nilsson (m)
Maj-Gun Cederlund (kd)
Kerstin Rittbo (fv)
Övriga närvarande
Ersättare

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

§§ 34 - 47

§§ 33 - 44

Övriga deltagande

Leif Nilsson, förvaltningschef
Eva Hermansson, verksamhetschef
MariAnne Norén, verksamhetschef
Leif Ydrefelt, avdelningschef
Monica Rydlund, controller/sekreterare
Assar Nilsson, enhetschef
§§ 33 - 34

Utses att justera

Majliss Persson

Justeringsplats
tid

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Monica Rydlund

Ordförande

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justering

Paragrafer 33 - 47

Utdraget bestyrkes
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Datum

OMSORGSNÄMNDEN
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Sid
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Justerare

___________________________________________________
Majliss Persson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2005-04-13

Anslagsdatum

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Monica Rydlund

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-04-13

Sid
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§ 33
Ändrad dagordning
Ordföranden föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Tillkommande ärenden:
• Budgetuppföljning per 2005-03-31
• Marklägenheter
Omsorgsnämnden beslutar
att ändra dagordningen i enlighet med ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-04-13

Sid

4 (17)

§ 34
Redovisning av kö till särskilt boende, antal köpta platser mm
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar aktuell kö avseende somatikoch demensplatser. Vecka 13 fanns 18 personer som beviljats plats
på särskilt boende men som ännu inte fått beslutet verkställt. Av de i
kö var sju beviljad plats inom somatiskt vårdboende och elva på
demensboende. Antalet köpta platser under mars månad var 132
stycken och dessa fördelades på 49 somatik- och 83 demensplatser.
Avdelningschef Leif Ydrefelt redogör för ett principiellt ärende.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-04-13

Sid
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§ 35
Resursfördelning/Insatsmätning
Enhetschef Assar Nilsson informerar om insatsmätning avseende
Bostad med särskild service för vuxna enligt 9:9 § LSS. Syftet är att
bedöma omfattningen av det personalstöd som personer med insats
enligt ovan erhåller. Resultatet av mätningen skall resultera i
resursfördelning där behoven i större utsträckning än idag följer det
individuella behovet.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-04-13

§ 36
Rapport från Kommunala Handikapprådet
Jenny Önnevik rapporterar från KHR:s möte 2005-03-17.
Omsorgsnämnden tackar för rapporten
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid
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OMSORGSNÄMNDEN

Datum
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§ 37
Redovisning av delegeringsbeslut
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut enligt följande:
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2005-03-01 – 03-31
1. Hemtjänst, bifall och avslag
117+1 beslut
2. Korttidsvistelse/växelvård, bifall och avslag 1+0
3. Särskilt boende, bifall och avslag
12+3
4. Boendestöd, bifall och avslag
2+0
5. Korttid, bifall och avslag
27+1 beslut
6. Dagverksamhet dementa, bifall och avslag 1+0
7. Avlösning, bifall och avslag
5+0 beslut

beslut
beslut
beslut
beslut

b. LSS-insatser, 9 §:2-3,5-6&9 bifall o avslag 2005-03-01--03-31
63+7 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2005-03-01--03-31
94+3 beslut
d. Riksfärdtjänst 2005-03-01--03-31
dnr 3057/05
e. Anställningsbeslut Område 1 2005-04-04
f. Anställningsbeslut Område 2+4 2005-03-30 & 2005-03-31
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-04-13

Sid
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§ 38
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, protokoll 2005-03-05
b. Förtroendenämndens Skånes verksamhetsberättelse för år 2004
(Kopieras ej, finns med nämndens sammanträde)
c. Skrivelse från personal på Solgården (angående politikers pryo i
verksamheten)
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga ärendena till handlingarna, samt
att ordförande och vice ordförande kommer att besöka Solgården
med anledning av skrivelse från personalen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-04-13

Sid
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§ 39
§ 21 ON au
Tilläggsanslag för evakueringsplatser för Klockaregården
Verksamhetschef MariAnne Norén redovisar bakgrund till begäran om
tilläggsanslag 2005 för evakueringsplatser för Klockaregården,
daterat 2005-03-24. Bilaga
Arbetsmiljöinspektionen har delgivit förbud enligt 7 kap 7 §
arbetsmiljölagen att utföra manuella lyft och förflyttningar i
hygienutrymmen på Klockaregården. Det innebär bland annat att de
sexton rum med lägst standard inte kan beläggas och att personer
med behov av dubbelbemanning behöver annat boende.
Arbetsutskottet beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att begära tilläggsanslag under 2005 på en summa av 2 880 tkr för
evakuering av arbetsmiljöförhållanden vid Klockaregården för
omedelbara åtgärder.
Omsorgsnämnden beslutar
att begära tilläggsanslag under 2005 på en summa av 2 880 tkr för
evakuering av arbetsmiljöförhållanden vid Klockaregården för
omedelbara åtgärder.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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OMSORGSNÄMNDEN
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Sid
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§ 40
§ 22 ON au
Verksamhetsplan 2006
Förvaltningschef Leif Nilsson och controller Monica Rydlund redovisar
Omsorgsförvaltningens synpunkter på förslag daterat 2005-03-11
avseende förslag till kommunens övergripande mål 2006. Bilaga.
Arbetsutskottet beslutar
att anta förvaltningens skrivelse som sin egen
att föreslå Omsorgsnämnden anta skrivelsen samt
att föreslå Omsorgsnämnden föreslå kommunfullmäktige att målen i
förslaget skall tidsättas.
Omsorgsnämnden beslutar
att anta förvaltningens skrivelse som sin egen
att föreslå Omsorgsnämnden föreslå kommunfullmäktige att målen i
förslaget skall tidsättas.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-04-13

Sid

11 (17)

§ 41
Budgetuppföljning 2005-03-31
Förvaltningschef Leif Nilsson och sekreterare Monica Rydlund
redovisar förslag daterat 2005-04-12 angående budgetuppföljning per
2005-03-31. Bilaga.
Budgetuppföljningen visar ett prognostiserat underskott om 4 973
tkr, vilket är en minskning av underskottet om 2 420 tkr i förhållande
till föregående månads uppföljning. Den största minusposten i det
prognostiserade underskottet hänförs till köpta platser om 4 500 tkr.
Verksamheternas prognoser visar både under respektive överskott. På
kommande sammanträde den 8 juni skall de av verksamheterna
föreslagna åtgärderna redovisas.
Omsorgsnämnden beslutar
att med godkännande skicka uppföljningen till kommunstyrelsen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-04-13

Sid
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§ 42
§ 159/04
§ 135/04 ON au
Kriterier för beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och
Lagen om stöd och service (LSS)
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar av Omsorgsförvaltningen
framtaget förslag till kriterier för beslut om SoL- och LSS-insatser till
äldre och funktionshindrade i Hässleholms kommun daterat
2004-11-30. Bilaga.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att anta förslaget till kriterier för beslut om insatser enligt SoL och
LSS.
Omsorgsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde så att nämndens
ledamöter kan få ytterliggare information och pensionärsrådet
och handikapprådet ges möjlighet att yttra sig över förslagen till
kriterier.
Omsorgsnämnden beslutar
att anta förslaget till kriterier för beslut om insatser enligt SoL och
LSS, med följande justeringar i dokumentet; sidan 2 första
stycket under 2:1 Hjälp i hemmet skall texten vara följande: Den
enskilde skall beredas möjlighet att bo och vårdas i hemmet till
livets slut om man så önskar oavsett om vård i särskild
boendeform skulle vara ekonomiskt fördelaktigare. Sidan 3 fjärde
insatsen under 2:2 Serviceinsatser skall texten vara följande: matdistribution ; för den som inte själv klarar att laga sin mat
eller hämta/inta den på närmaste serviceställa. Sidan 6 andra
meningen under 4:1 Dagverksamhet enligt SoL kap 3 § 6 : (del
av anhörigstödet) texten skall vara följande: Insatsen är en
biståndsbedömning, samt
att ovan nämnda kriterier ersätter samtliga tidigare antagna kriterier
rörande SoL och LSS.
____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-04-13

Sid
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§ 43
§ 31 ON
Utveckling av trygghetsboende samt byggande av demenscentra i
Hässleholm
Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar förslag till utveckling av
trygghetsboende samt byggande av demenscentra 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 bordlägga ärendet till nämndens nästa sammanträde 2005-04-13
Omsorgsnämnden beslutar
att
_____

Justering

återremittera ärendet

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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OMSORGSNÄMNDEN
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Sid
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§ 44
§ 23 ON au
Konvertering av tjänst från kostchef till enhetschef för kök inom
omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar förslag till konvertering av
tjänst. Bilaga.
Omsorgsförvaltningen har vakanthållit tjänsten som kostchef i
avvaktan på beslut om en kommunövergripande organisationsförändring avseende kosten. Ny översyn av en samlad kostorganisation finns som uppdrag. Verksamheten inom förvaltningens
kök måste utmärkas av stabilitet och möjlighet till utveckling även
om utredningar pågår.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att

konvertera tjänsten som kostchef till enhetschef för köken inom
omsorgsförvaltningen

att

förordna Björn Hermansson, 670328-3512 som enhetschef
från och med 2005-05-01.

Omsorgsnämnden beslutar
att

konvertera tjänsten som kostchef till enhetschef för köken inom
omsorgsförvaltningen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-04-13

Sid
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§ 45
§ 24 ON au
Kringtjänster enligt ON § 121 & 44/04
Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar förslag daterat 2005-02-22
angående kringtjänster. Bilaga.
Omsorgsförvaltningen har ett uppdrag att tillsammans med Samhall
och Kommunal kartlägga om tvätt, städ och/eller inköp i ordinärt
boende kan genomföras i entreprenadform och att särskilt belysa en
projektorganisation för uppdraget. Då det är tveksamt om regler för
upphandling följs och Kommunal har avsagt sitt deltagande i
projektet är det förvaltningens uppfattning att projektet med
kringtjänster för närvarande inte kan genomföras.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att i samband med utformande av den framtida hemvårdsorganisationen ge förvaltningen i uppdrag att föreslå hur
servicetjänster kan utföras i framtiden
att redovisning av den framtida hemvårdsorganisationen skall ske
vid nämnden 8 juni
att samarbetet med Samhall ServicePartner avbryts tillsvidare.
Omsorgsnämnden beslutar
att i samband med utformande av den framtida
hemvårdsorganisationen ge förvaltningen i uppdrag att föreslå
hur servicetjänster kan utföras i framtiden
att redovisning av den framtida hemvårdsorganisationen skall ske
vid nämnden 8 juni samt
att samarbetet med Samhall ServicePartner avbryts tillsvidare.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 46
§ 25 ON au
Hjälp med personellt stöd till specifik verksamhet
Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar skrivelse i rubricerat ärende,
daterad 2005-04-04. Bilaga.
Från Afasiföreningen har det inkommit en skrivelse angående personellt
stöd för afatiker vid individuell träning med hjälp av dator på Senioren.
Verksamheten är en del den PPR (Prova På Rum) verksamhet som
Afasiföreningen bedriver.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden
att erbjuda Afasiföreningen i Hässleholm att installera
kompletterande datautrustning samt lämplig programvara för
PPR verksamhet (Lexia 4) på Haga dagrehabilitering
att under förutsättning att Region Skånes logoped gör bedömning
och upprättar ett individuellt träningsprogram, erbjuda träning
tillsammans med rehabassistent på Haga dagrehabilitering som
en del i dagrehabiliteringens verksamhet.
Omsorgsnämnden beslutar
att erbjuda Afasiföreningen i Hässleholm att installera
kompletterande datautrustning samt lämplig programvara för
PPR verksamhet (Lexia 4) på Haga dagrehabilitering
att under förutsättning att Region Skånes logoped gör bedömning
och upprättar ett individuellt träningsprogram erbjuda träning
tillsammans med Rehabiliteringsassistent på Haga
dagrehabilitering som en del i dagrehabiliteringens verksamhet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 47
Marklägenheter
Karl-Erik Nilsson informerar om att kommunalråden kommer till ett
informationsmöte 2005-04-13 i Hästveda. Karl-Erik Nilsson kommer
att ta upp frågan om byggande av marklägenheter bland annat i
anslutning till Solgården.
Omsorgsnämnden beslutar
att ställa sig positiv att Karl-Erik Nilsson tar upp frågan om byggande
av marklägenheter i Hästveda bland annat i anslutning till
Solgården.

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

