SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2005-08-17
Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

1 (23)

Storstugan Högalid, kl 13.50 – 17.15

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)
Hans Werner (fp)
Sorin Raduta (s)
Christine Friberg (s)
Mona Svensson (s)
Eva Chronvall (v)
Gertrud Tuvestam (m)
Karin Paulsson (m)
Margareta Lindquist (kd)
Niklas Grundström (fv)

§§ 73 - 79

Övriga deltagande

Leif Nilsson, förvaltningschef
Monica Rydlund, controller
Kajsa Thorsell, MAS
MariAnne Norén, verksamhetschef
Kim Olsen, verksamhetschef
Eva Hermansson, verksamhetschef
Jan Nilsson, verksamhetschef/sekreterare

Utses att justera

Anita Peterson

Justeringsplats
tid

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justering

Paragrafer 73 - 90

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-08-17

Sid

2 (23)

Justerare

___________________________________________________
Anita Petersen

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2005-08-17

Anslagsdatum

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-08-17

Sid

3 (23)

§ 73
Ändrad dagordning
Ordföranden föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Tillkommande ärenden:
• Helgbemanning, Kaptensgården
• Klockaregårdens ombyggnad
• Politikerpärmen
• Åtgärder med anledning av Handikappolitiskt program
• Vårdtyngdsmätning
• Anhörigstöd
Omsorgsnämnden beslutar
att ändra dagordningen i enlighet med ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-08-17

Sid

4 (23)

§ 74
Redovisning av kö till särskilt boende, antal köpta platser med mera
Avdelningschef Leif Ydrefelt redovisar aktuell kö avseende somatik och
demensplatser. Vecka 32 fanns 27 personer som beviljats plats på
särskilt boende men som ännu inte fått beviljad plats. Av de i kö var 10
beviljad plats inom somatiskt vårdboende och 17 på demensboende.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-08-17

§ 75
Rapport från Kommunala Pensionärsrådet
Lars Rosén (s) informerar om KPR:s möte 2005-08-11

Omsorgsnämnden
tackar för rapporten
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

5 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-08-17

§ 76
Rapport från Kommunala Handikapprådet
Jenny Önnevik rapporterar från KHR:s möte 2005-08-04.
Omsorgsnämnden
tackar för rapporten
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

6 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-08-17

Sid

7 (23)

§ 77
Redovisning av delegeringsbeslut
Föreligger redovisning av delegeringsbeslut enligt följande:
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2005-06-01 – 07-31
1. Hemtjänst, bifall och avslag
208+4
beslut
2. Korttidsvistelse/växelvård, bifall och avslag
6+0
beslut
3. Särskilt boende, bifall och avslag
56+7
beslut
4. Boendestöd, bifall och avslag
18+0
beslut
5. Korttid, bifall och avslag
44+2
beslut
6. Dagverksamhet dementa, bifall och avslag 6+0
beslut
7. Avlösning, bifall och avslag
9+0
beslut
8. Bostad med särskild service, bifall och avslag
6+0
beslut
9. Ledsagning, bifall och avslag
1+0
beslut
b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 2005-06-01--07-31 62+8 beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag
2005-06-01--07-31 151+0 beslut
d. Riksfärdtjänst
2005-06-01--07-31 dnr 120-197/05
e. Anställningsbeslut Omsorgsförvaltningen 2005-08-08 & 2005-08-10
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Anställningsbeslut Område 1 2005-07-28
Anställningsbeslut Område 2+4 2005-08-08 & 2005-08-10
Anställningsbeslut Område LSS 2005-07-07
Revidering av beslutsattestanter 2005-04-26
Förändring av beslutsattestanter omr 1 & 2 2005-06-20 & 2005-07-11
Revidering av beslutsrätt, omsorgsförvaltningen 2005-08-04
Jämkning av dubbla boendekostnader, omr Norr 2005-01-24—07-18
Jämkning av dubbla boendekostnader, omr Sydost 2005-01-28—07-12
Avskrivning av småbelopp inom hemtjänsten, 2005-05-30

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-08-17

Sid

8 (23)

§ 78
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Kommunfullmäktige, protokollsutdrag § 87/2005 Val av ersättare i
omsorgsnämnden
b. Kommunfullmäktige, protokollsutdrag § 101/2005 Rättvisemärkta
inköp
c. Kommunstyrelsen, protokollsutdrag § 81/2005 Handlingsplan för
åtgärder i samband med hot och våld mot kommunens anställda
d. Kommunstyrelsen, protokollsutdrag § 94/2005 Tilläggsanslag till
omsorgsnämnden
e. Handikapprådet, protokoll 2005-05-26
f. Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, protokoll 2005-06-13
Omsorgsnämnden beslutar
att lägga ärendena till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-08-17

Sid

9 (23)

§ 79
§ 44 ON au
Delårsrapport januari-juni 2005
Förvaltningschef Leif Nilsson och controller Monica Rydlund redovisar
delårsrapporten daterad 2005-08-10 för de olika verksamheterna.
Bilaga.
Delårsrapporten visar ett prognostiserat underskott om 3 161 tkr.
Till rapporten är ett åtgärdsförslag till kostnadsbesparingar bifogat.
Arbetsutskottet beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att med godkännande överlämna rapporten till kommunstyrelsen samt
att särskilt fastställa föreslagna Åtgärdsförslag till kostnadsbesparingar
med ändringen att ordet nödvändiga utgår under rubriken
Inköpsstopp.
att Omsorgsförvaltningen ska återkomma till arbetsutskottet 2005-0824 med konsekvensbeskrivning.
John Bruun (fp) reserverar sig mot beslutet

Rolf Delcomyn (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
John Bruun (fp) yrkar att andra att-satsen ska utgå eftersom
konsekvensbeskrivning till föreslagna åtgärder saknas.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
Omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Delcomyns förslag.
Omröstning begärs. Omsorgsnämnde 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.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2005-08-17

10 (23)

Fortsättning § 79
Omsorgsnämnden beslutar
att med godkännande överlämna rapporten till kommunstyrelsen
att särskilt fastställa föreslagna Åtgärdsförslag till kostnadsbesparingar
med ändringen att ordet nödvändiga utgår under rubriken
Inköpsstopp.
att Omsorgsförvaltningen ska återkomma till nämnden 2005-08-24
med konsekvensbeskrivning
John Bruun (fp), Karin Axelsson (m), Karl-Erik Nilsson (m), Maj-Gun
Cederlund (kd) och Kerstin Rittbo (fv) reserverar sig mot beslutet.
Paragrafen är omedelbart justerad
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

Parti

Röstning
Ja

c
s
fp
s
s
c
v
m
m
kd
fv

X
X
X
X
X
X
X

6

Summa
Protokollsutdrag och handlingar till:
Ekonomikontoret
_____

Justering

Nej

Utdraget bestyrkes

X
X
X
X
5

Avstår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-08-17

Sid

11 (23)

§ 80
Anmälan av delegationsbeslut avseende beslut om handkassa
Controller Monica Rydlund redovisar förslag i rubricerat ärende enligt
skrivelse daterad 2005-05-24. Bilaga.
Enligt gällande delegationsbestämmelser har ekonomen rätt att fatta
beslut om handkassan. Vid skifte av personal på någon tjänst betalas
inte ut någon handkassa till den nye befattningshavaren förrän den som
slutar eller är tjänstledig har slutredovisat sin handkassa. Möjlighet till
kontroll och uppföljning finns eftersom samtliga utbetalningar finns som
verifikationer i ekonomisystemet.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna att anmälan av beslut om handkassa inte
behöver göras eftersom årlig avstämning sker i samband
med bokslutsarbetet.

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-08-17

Sid

12 (23)

§ 81
Kompetensstegen
Verksamhetschef MariAnne Norén informerar om kompetensstegen och
den ansökan om medel som är inskickad till den statliga kommittén
Kompetensstegen.
Ansökan omfattar totalt 8 005 tkr för tre år och ska användas för bättre
kompetens när det gäller demens - omvårdnad/sjukdomar,
rehabilitering i ordinärt boende, allmän omvårdnad, social
dokumentation samt bemötande och vardagsstimulering.
Omsorgsnämndens kostnader under de tre åren beräknas upp till 66,5
mkr i lönekostnader för de vikarier som sätts in under utbildningarna.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-08-17

Sid

13 (23)

§ 82
Rapport avvikelser Hälso- och sjukvård januari-juli 2005
Medicinsk ansvarig sjuksköterska Kajsa Thorsell sammanställning över
rapporterade avvikelser inom förvaltningens hälso- och sjukvård under
tiden januari-juli 2005. Bilaga.
Inom samtliga områden har antalet anmälda avvikelser ökat gentemot
föregående år. Orsaken är att registreringen sker på respektive enhet.
Uppföljningen följs upp med åtgärder för att misstagen ej skall
upprepas.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-08-17

Sid

14 (23)

§ 83
§ 45 ON au
Yttrande över motion angående översyn av psykiatrins organisation
Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar förslag daterat 2005-04-01
angående rubricerat ärende. Bilaga.
Kommunstyrelsen har för yttrande till socialnämnden och
omsorgsnämnden överlämnat en motion angående översyn av
psykiatrins organisation. Socialnämnden har tillstyrkt föreliggande
förslag till yttrande.
För närvarande pågår ett arbete för att förbättra samarbetet avseende
psykiskt funktionshindrade och missbrukare, både mellan
omsorgsnämnden och socialnämnden och mellan socialnämnderna och
Region Skåne.
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå
Omsorgsnämnden
att anta yttrandet som sitt eget.
Karin Axelsson (m) yrkar att omsorgsnämnden skall bifalla utredning av
psykiatriverksamheten i Hässleholm för att ge bättre vård och kunna
utnyttja resurserna bättre medan gemensam nämnd med
Socialnämnden respektive Region Skåne inte är aktuellt för närvarande.
Rolf Delcomyn (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Karin Axelsson (m) yrkar att omsorgsnämnden skall bifalla utredning av
psykiatriverksamheten i Hässleholm
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att
Omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Delcomyns förslag.
Omröstning begärs. Omsorgsnämnde godkänner följande
propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Delcomyns yrkande.
Nej-röst för bifall till Axelssons yrkande.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2005-08-17

15 (23)

Fortsättning § 83
Med 6 ja-röster för Delcomyns yrkande mot 4 nej-röster för Axelssons
yrkande beslutar Omsorgsnämnden i enlighet med Delcomyns yrkande.
John Bruun (fp) avstår från att rösta.
Omsorgsnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget
Voteringslista
Namn
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

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

Andersson
Delcomyn
Bruun
Önnevik
Rosén
Persson
Peterson
Axelsson
Nilsson
Cederlund
Rittbo

Parti

Röstning
Ja

c
s
fp
s
s
c
v
m
m
kd
fv

Avstår

X
X
X
X
X
X
X

6

_____

Justering

Nej

Utdraget bestyrkes

X
X
X
X
4

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-08-17

Sid

16 (23)

§ 84
§ 62
§ 35 ON au
Förslag till nytt regelverk för färdtjänsten i Hässleholms kommun
Utredare Jan Nilsson redovisar förslag till nytt färdtjänstreglemente för
Hässleholms kommun daterat 2005-05-10. Bilaga.
Under drygt ett år har ett arbete pågått för samtliga kommuner i Skåne
avseende nytt färdtjänstreglemente. Pensionärs- och
handikapporganisationer har varit representerade i utredningen.
Kommunförbundets ansvarige Bengt Jartsell har tidigare informerat om
förslaget till Omsorgsnämnden.
Arbetsutskottet beslutar
att utan eget förslag överlämna ärendet till Omsorgsnämnden för
beslut.
Omsorgsnämnden är i huvudsak enig om hela förslaget och med avgift
enligt alternativ 2.
Enighet saknas avseende färdtjänstområde där majoritetens ((s), (c)
och (v)) förslag är i enlighet med skrivelsen medan oppositionens ((m),
(fp), (kd) och (fv)) förslag är att Skånetrafikens regelverk för resa över
Skånes gränser ska gälla.
Majoriteten anser att färdtjänst mellan 24.00 och 06.00 endast ska
beviljas i undantagsfall eftersom färdtjänsten är en del av
kollektivtrafiken medan oppositionen anser att färdtjänst kan beviljas
även 24.00 – 06.00.
Omsorgsnämnden beslutar
att

återremittera förslaget till omsorgsförvaltningen med uppdrag att
revidera förslaget i enlighet med vad som framförts på dagens
sammanträde samt skicka ärendet på remiss till KHR och KPR
innan beslut fattas på nämndens sammanträde 2005-08-17

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-08-17

Sid

17 (23)

Fortsättning § 84
De alternativ 1 som finns i sedan sammanträdet 2005-06-08 reviderat
förslag till nytt färdtjänstreglemente dras tillbaka tillförmån för alternativ 2.
Inkomna remissyttranden från Pensionärs- och Handikapprådet gås
igenom. Följande ändringar föreslås:
Sid 2 avseende förflyttningsmöjligheter. Följande tillägg görs: ”.. eller
har väsentliga svårigheter att orientera sig på grund av t ex synskada.”
Sid 3 under Antal resor: Orden ”i princip” tas bort. Under Antal
resenärer…: Efter ordet hjälpmedel läggs meningen ”Om mer bagage
måste tas med ska det anmälas när färdtjänstresan beställs”, ordet
”mindre” tas bort framför resväska, före efterföljande mening görs
tillägget ”Ledarhund och..”
Omsorgsnämnden beslutar
att

anta förslag till regelverk för färdtjänsten i Hässleholm med de
förändringar som diskuterades samt

att

översända regelverket till kommunfullmäktige för fastställande av
regelverk och avgifter så att de gäller från och med 2006-01-01
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-08-17

Sid

18 (23)

§ 85
Helgbemanning Kaptensgården
Lars Rosén (s) framför efter besök på Kaptensgården att han anser att
det är för lite personal i tjänst under helger och att det inte är bra att
samma personal arbetar både med omvårdnad och i köken.
Verksamhetschef Eva Hermansson redovisar schema och rutiner. Den
personaltäthet som finns gör det inte möjligt att ha samma personaltäthet på helger som vardagar. De nya EU-direktiv som träder i kraft
den 1 juli påverkar bland annat arbetstider och vilken personal som får
arbeta i kök. Direktiven kommer sannolikt att innebära stora
merkostnader för arbetsgivarna.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-08-17

Sid

19 (23)

§ 86
Klockaregården
Lars Rosen (s) frågar hur långt planeringen för om/nybyggnad av
Klockaregården, Vinslöv har kommit.
Förvaltningschef Leif Nilsson informerar om att det varit ett möte med
Tekniska kontoret och ett är planerat till 2005-08-25. På mötet ska det
bland annat ske en alternativ granskning, det vill säga hur matfrågan
ska lösas, vilken är bästa sättet att bygga för framtida bruk, hur lösa
behoven för äldre i närheten som inte har behov av särskilt boende ,
samordna med hemtjänsten med mera.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-08-17

Sid

20 (23)

§ 87
Politikerpärm
Lars Rosén (s) framför att den ”politikerpärm” som nämndens politiker
fick i samband med att nuvarande nämnd började sin mandatperiod
2005-01-01 inte längre är aktuell. Den behöver uppdateras eftersom
många namn har bytts och även annan information har blivit inaktuell.
Omsorgsnämnden
tackar för synpunkterna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-08-17

Sid

21 (23)

§ 88
Handikappolitiskt program
Lars Rosen (s) frågar vad som händer för omsorgsnämnden och
omsorgsförvaltningen nu när det handkappolitiska programmet antagits
av kommunfullmäktige.
Förvaltningschef Leif Nilsson har uppdragit åt verksamhetschefen på
område 3 för genomgång av de olika uppdrag som finns i programmet.
När genomgången är klar och åtgärder ska vidtas kommer redovisning
att ske till omsorgsnämnden.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-08-17

Sid

22 (23)

§ 89
Vårdtyngdsmätning i särskilt boende
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Kajsa Thorsell informerar om mätning
gjord vid pilotstudie av vårdbehov på särskilt boende våren 2005.
Bilaga.
Under april och maj månad 2005 har en pilotstudie gjorts av vårdbehov
relaterat till bemanning inom en avdelning vid Hemgården, Nybo,
Klockaregården och Högalid. Totalt har 60 vårdtagares behov bedömts
under fyra veckor vid åtta olika tillfällen.
Vårdbehovet är fortfarande på en relativt låg nivå inom de studerade
områdena. Vårdtyngden ska beräknas utifrån hur varje avdelning/enhet
är bemannad. Resultatet ska kunna ligga till grund för ett
resursfördelningssystem under 2006.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-08-17

Sid

23 (23)

§ 90
Anhörigstöd
Verksamhetschef Kim Olsen informerar om de stimulansbidrag som
regeringen anslagit för att främja utvecklingen av varaktigt stöd till
anhöriga som hjälper och vårdar äldre, funktionshindrade med flera.
Anvisade medel är 24 850 tkr/år i tre år, det vill säga betydligt mindre
än de som anvisades i samband med Anhörig 300.
Medlen som fördelas av Länsstyrelserna är för Skånes del 3 180 tkr.
Avsikten är att höja kvalitén på de insatser som erbjuds och göra dem
mer lättillgängliga.
Projektmedlen kan fördelas till enskilda kommuner eller till flera
kommuner med ett gemensamt projekt. Hässleholm deltar som en av 12
kommuner i ett gemensamt projekt där avsikten är att undersöka vilka
olika former av anhörigstöd som finns i kommunerna. Arbetet kommer
att genomföras i projektform under 11 månader med Kenneth Gravin,
Kommunförbundet Skåne som projektledare.
Resultatet ska bli en sammanställning av olika stödformer som kan
byggas upp och användas i de olika kommunerna. Avsikten är att när
projektmedlen efter tre år upphör ska kommunerna driva verksamheten
inom egen budget.
Omsorgsnämnden
tackar för informationen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

