SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2005-10-12

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande
ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

1 (18)

Storstugan Högalid, kl 13.30 – 16.15

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)
Hans Werner (fp)

§§ 110 – 119, 121 & 122

§§ 109 & 120

Sören Engström (c)
Ulrika Johannesson (s)
Hans Werner (fp)
Sorin Raduta (s)
Christine Friberg (s)
Mona Svensson (s)
Gertrud Tuvestam (m)
Karin Paulsson (m)
Margareta Lindquist (kd)

§§ 110 – 119, 121 & 122

Leif Nilsson, förvaltningschef
Monica Rydlund, controller
Kim Olsen, verksamhetschef
Elisabet Mineur, verksamhetschef
Leif Ydrefelt, avdelningschef

Eva Klang, utredningssekreterare

§§ 109 & 120

Jan Nilsson, verksamhetschef/sekreterare

Utses att justera

Karl-Erik Nilsson

Justeringsplats
tid

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Jan Nilsson

Ordförande

___________________________________________________
Kerstin Andersson

Justering

Paragrafer 109 - 122

Utdraget bestyrkes
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Justerare

___________________________________________________
Karl-Erik Nilsson

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2005-10-12

Anslagsdatum

Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

_______________________________________________
Jan Nilsson

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2005-10-12

Sid
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§ 109
Ändrad dagordning
Ordföranden föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Tillkommande ärenden:
• GÅS-projektet
• Telefonjour
Omsorgsnämnden beslutar
att ändra dagordningen i enlighet med ordförandens förslag
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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OMSORGSNÄMNDEN

2005-10-12

Sid

4 (18)

§ 110
Redovisning av kö till särskilt boende, antal köpta platser samt
hemtjänst med mera
Avdelningschef Leif Ydrefelt och verksamhetschef Kim Olsen redovisar
hur många som beviljats platser på särskilt boende men ännu inte
flyttat in respektive hur mycket hemtjänst som utförs.
Sammanlagt 32 personer väntar på plats på särskilt boende varav 17 på
somatikplatser och 15 på demensplatser. Det är 126 boende på privata
vårdhem varav 79 på demensplatser. Det finns en som väntat i mer än
tre månader på plats men han har själv valt att bo kvar på korttid i
avvaktan på specifik plats.
Omsorgsnämnden
tackar för informationerna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 111
Rapport från Kommunala Pensionärsrådet
Lars Rosén (s) informerar om KPR:s möte 2005-10-06 med deltagande av
förvaltningschef Leif Nilsson och medicinskt ansvarig sjuksköterska Kajsa
Thorsell.

Omsorgsnämnden
tackar för rapporten
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 112
Rapport från Kommunala Handikapprådet
Jenny Önnevik rapporterar från KHR:s möte 2005-09-29 med
deltagande av Margareta Eriksson, förvaltningschef på
Kulturförvaltningen.
Omsorgsnämnden
tackar för rapporten
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 113
Redovisning av delegeringsbeslut
a.

Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2005-09-01 – 09-30
1. Hemtjänst, bifall och avslag
94+0
beslut
2. Särskilt boende, bifall och avslag
22+4
beslut
3. Boendestöd, bifall och avslag
10+0
beslut
4. Korttid, bifall och avslag
24+0
beslut
5. Dagverksamhet dementa, bifall och avslag 6+1
beslut
6. Avlösning, bifall och avslag
6+0
beslut
7. Kontaktperson, bifall och avslag
6+1
beslut

b. LSS-insatser, 9 §:2-10 bifall o avslag 2005-09-01--09-30 15+2
beslut
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2005-09-01--09-30 99+0 beslut
d. Riksfärdtjänst 2005-08-01—09-30
dnr 198/05-260/05
e. Anställningsbeslut Område 3 2005-09-09 och 2005-09-29
f. Revidering av beslutsattest 2005-09-02, 2005-09-07, 2005-09-08,
2005-09-14, 2005-09-19 och 2005-09-23.
g. Avskrivning av småbelopp inom hemtjänsten 2005-08-24
h. Avskrivning av utestående fordringar 2005-05-09, beslut ON au § 41
2005-05-18
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN
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2005-10-12

Sid
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§ 114
Föreligger för kännedom följande handlingar
a. Handikapprådet protokoll 2005-08-24
b. Skrivelse från pensionärsföreningarna 2005-09-01 angående
Sparförslag
c. Inbjudan till besök på Senioren
d. Länsstyrelsen. Besök i Hässleholm 2005-10-18 angående kommunal
planering för äldre och funktionshindrade.
Omsorgsnämnden beslutar
att uppdra åt omsorgsförvaltningen att ta fram förslag till yttrande över
skrivelsen från pensionärsföreningarna avseende sparförslag,
att ledamot som önskar delta på mötet med Länsstyrelsen 2005-10-18
anmäler detta till controller Monica Rydlund,
att i övrigt lägga ärendena till handlingarna.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 115
Tertialuppföljning 2005-09-30
Controller Monica Rydlund redovisar tertialuppföljningen per 2005-0930, daterad 2005-10-12. Bilaga.
Tertialuppföljningen visar ett beräknat överskott på 1,7 mkr. Beviljat
tilläggsanslaget på 3,2 mkr ändrar prognosen från underskott till
överskott.

Arbetsutskottet beslutar föreslå omsorgsnämnden
att med godkännande överlämna tertialuppföljningen till
Kommunstyrelsen.
Omsorgsnämnden beslutar
att med godkännande överlämna tertialuppföljningen till
kommunstyrelsen

Protokollsutdrag till
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-10-12

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid
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§ 116
Mottagande av testamenterad gåva, Solgården Hästveda
Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar skrivelse daterad 2005-09-13 och
testamente i rubricerat ärende. Bilaga.
En boende på Solgården, Hästveda avled 2005-02-28. I sitt testamente
har han förordnat att 10 000 kr skall tillfalla personalen på Solgården,
avdelning Blåklinten.
Omsorgsnämnden beslutar
att med stor tacksamhet mottaga gåvan om 10 000 kr.

Protokollsutdrag till
Ekonomiavdelningen
Dödsboet
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-10-12

Sid
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§ 117
§ 58 ON au
Söderäng, boende inom den kommunala psykiatrin
Utredare Jan Nilsson redovisar förslag till boende för personer med
psykiska funktionshinder på det tidigare gruppboendet för dementa,
Söderäng, daterad 2005-09-23. Bilaga
Avsikten med ett boende på Söderäng är att genom utökning av
personal, inte minst på kvällar, helger och nätter ska även befintlig
verksamhet ha möjlighet att ge ett bättre stöd både till dem som bor
hemma och på kommunens befintliga boende.
Arbetsutskottet beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att tidigare gruppboendet Söderäng ska användas för ett boende med
åtta platser inom kommunens verksamhet för psykiskt
funktionshindrade samt
att uppdra åt omsorgsförvaltningen att i samband med internbudgeten
för 2006 inom ram verksamhet 7883 ha med medel för boendet på
Söderäng från och med 2006-01-01
Karin Axelsson (m) deltar inte i beslutet.

Omsorgsnämnden beslutar
att tidigare gruppboendet Söderäng ska användas för ett boende med
åtta platser inom kommunens verksamhet för psykiskt
funktionshindrade samt
att uppdra åt omsorgsförvaltningen att i samband med internbudgeten
för 2006 inom ram verksamhet 7883 ha med medel för boendet på
Söderäng från och med 2006-01-01
att uppdra åt omsorgsförvaltningen att till nästa sammanträde ta fram
en ekonomisk redogörelse för den planerade verksamheten på
Söderäng.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Sid
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§ 118
§ 59 ON au
Vaktmästarhjälp till kommunens seniorer (Fixar-Malte)
Verksamhetschef Kim Olsen redovisar förslag till svar på motion från
John Bruun (fp) avseende vaktmästarhjälp till seniorer, daterat 200509-21. Bilaga
Motionären föreslår att fullmäktige ska inrätta en vaktmästartjänst och
erbjuda fastboende pensionärer avgiftsfri vaktmästarhjälp med att sätta
upp tavlor, små reparationer med mera. Omsorgsförvaltningen har
uppfattningen att en sådan tjänst skulle göra stor nytta i Hässleholms
kommun men att det inte ligger inom Omsorgsnämndens uppdrag utan
snarare kan vara en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Arbetsutskottet beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att

ställa sig bakom Folkpartiet Liberalernas motion gällande behovet
av vaktmästarhjälp till kommunens seniorer samt

att

återlämna motionen till kommunstyrelsen med förslag att uppdra
åt till exempel AME att inrätta en vaktmästartjänst som hjälp till
seniorerna med hänvisning till att det inte ligger inom
omsorgsnämndens ansvarsområde.

Omsorgsnämnden beslutar
att

ställa sig bakom Folkpartiet Liberalernas motion gällande behovet
av vaktmästarhjälp till kommunens seniorer samt

att

återlämna motionen till kommunstyrelsen med förslag att uppdra
åt till exempel AME att inrätta en vaktmästartjänst som hjälp till
seniorerna med hänvisning till att det inte ligger inom
omsorgsnämndens ansvarsområde.

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-10-12

Sid
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§ 119
§ 61 ON au
Förändring i avtal om samhällsbetalda resor
Utredare Jan Nilsson redovisar skrivelse i rubricerat ärende, daterad
2005-09-23. Bilaga.
Hässleholms kommun har tillsammans med flertalet andra kommuner i
östra Skåne sedan hösten 2003 diskuterat långsiktiga mål för
färdtjänsten samt former för hur samarbetet kring samhällsbetalda resor
ska kunna fördjupas. Även Skånetrafiken har deltagit i diskussionerna.
En styrgrupp har tagit fram ett förslag som innebär att Skånetrafiken
startar en egen beställningscentral om kommunerna lämnar över
tillståndsgivning/myndighetsutövning till Skånetrafiken. Skånetrafiken
beräknar att det tar tre år att genomföra de förändringar som krävs för
en bra verksamhet.
Arbetsutskottet beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att i tillägg till nuvarande avtal om samhällsbetalda resor mellan
Hässleholms kommun och Skånetrafiken reglera att detta skall gälla
till 2009-06-30.
Omsorgsnämnden beslutar
att i tillägg till nuvarande avtal om samhällsbetalda resor mellan
Hässleholms kommun och Skånetrafiken reglera att detta skall gälla
till 2009-06-30.

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen
Omsorgsnämnden Kristianstad för kännedom
Skånetrafiken tillsammans med underskrivet avtal
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2005-10-12

Sid
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§ 120
Kostnadsansvar avseende förbruknings- och sjukvårdsartiklar mm samt
uttagande av avgift/kostnad för sondmat och tillägg.
.
Utredningssekreterare Eva Klang redovisar förslag daterat 2005-09-21 i
rubricerat ärende. Bilaga.
Styrgruppen för vård och omsorg inom Region Skåne tillsatte 2003 en
arbetsgrupp som fick i uppdrag at förtydliga kostnadsansvaret för
förbruknings- och sjukvårdsartiklar samt vissa tekniska och
behandlingshjälpmedel. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag till
kostnadsansvarsfördelning mellan Region Skåne och kommunerna
avseende förbruknings- och sjukvårdsartiklar.
Såväl sondmat som kosttillägg är klassat som livsmedel och ingår inte i
högkostnadsskyddet. Det krävs ordination för att få sondmat eller
kosttillägg. Från och med 2005-01-01 inköper kommunen kosttillägg
och sondmat, tillhandahåller pump och droppställ till vårdtagare i
ordinärt boende med hemsjukvård. Sedan tidigare ansvarar kommunen
för sondmat och kosttillägg i särskilt boende.
Självkostnadspriset för sondmat varierar från 92 kr till 244 kr/dag.
Kosttillägg kostar 9 kr/förpackning.
Personer i särskilt boende betalar 75 kr dag oavsett om det är
heldagskost eller sondmat.
Rolf Delcomyn (s) yrkar bifall till förslaget.
Karl-Erik Nilsson (m) och Karin Axelsson (m) yrkar bifall till alla attsatser utom andra att-satsen
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 Nilssons och Axelssons yrkande.
Med 6 ja-röster för Delcomyns yrkande mot 5 nej-röster för Nilssons och
Axelssons yrkande beslutar Omsorgsnämnden i enlighet med Delcomyns
yrkande.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Fortsättning § 120
Omsorgsnämnden beslutar
att för sin del fastställa föreliggande förslag 2004-05-10 till
förtydligande avseende kommunens respektive Region Skånes
kostnadsansvar för förbrukningsartiklar samt vissa tekniska och
medicinska behandlingshjälpmedel med mera,
att av personer i ordinärt boende och boende på Bokebergsgården med
hemsjukvård, vilka erhåller sondmat efter ordination, ta ut samma
avgift/kostnad för sondmat som inom särskilt boende, det vill säga
en avgift om 75 kr/dag eller 2 250 kr/månad,
att av personer i ordinärt boende och boende på Bokebergsgården med
hemsjukvård, vilka erhåller sondmat efter ordination, ta ut
hemsjukvårdsavgift enligt gällande taxa,
att av personer i ordinärt boende och boende på Bokebergsgården med
hemsjukvård, vilka erhåller kosttillägg efter ordination, ta ut en
avgift/kostnad för kosttillägg med 9 kr/dag för en förpackning, med
18 kr/dag för två förpackningar/dag och med 27 kr/dag för tre
förpackningar/dag,
att i förekommande fall tillämpa bestämmelserna om höjning av
minimibelopp avseende fördyrade levnadskostnader för sondmat
och kosttillägg samt beviljande av matsubvention avseende
sondmat, i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda grunder
för uttag av avgifter inom äldre- och handikappomsorg
Namn
Ledamot/tjänstgörande
ersättare

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

Andersson
Delcomyn
Werner
Önnevik
Rosén
Persson
Peterson
Axelsson
Nilsson
Cederlund
Rittbo

Parti

Röstning
Ja

c
s
fp
s
s
c
v
m
m
kd
fv

Nej

X
X
X
X
X
X
X

6
Utdraget bestyrkes

X
X
X
X
5
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§ 121
§ 59 ON au
GÅS-projektet, ny start
Förvaltningschef Leif Nilsson redovisar bakgrunden till att GÅS-projektet
(Gott Åldrande i Skåne) aktualiserats trots nämndens beslut § 163/04
att inte fortsätta deltaga i projektet.
Förvaltningens uppfattning är att forskningsprojektet, lett av professor
Inga-Lill Rahm Hallberg är av intresse för Hässleholms kommun men att
det inte ryms inom de ekonomiska ramarna för 2006. Anledningen är att
den påbörjade base-linen (insamling och sammanställning av
grunduppgifter) måste göras om till en merkostnad av minst 1 mkr
utöver en uppföljningskostnad på 600 tkr/år.
Omsorgsförvaltningen kommer under 2006 att utreda nyttan med
projektet för kommunens del och inför budgeten 2007 återkomma med
förslag till beslut om deltagande i forskningsprojektet.
Arbetsutskottet beslutar föreslå Omsorgsnämnden
att vidhålla beslutet § 163/04 samt
att uppdra åt Omsorgsförvaltningen att under 2006 utreda
förutsättningarna att delta i GÅS-projektet från och med 2007.
Omsorgsnämnden beslutar
att vidhålla beslutet § 163/04 samt
att uppdra åt Omsorgsförvaltningen att under 2006 utreda
förutsättningarna att delta i GÅS-projektet från och med 2007.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 122
Telefonjour för äldre
Maj-Gun Cederlund (kd) undrar om den servicen upphört som tidigare
fanns i form av telefonupplysning vardagar mellan kl 8.00 och 14.00 för
främst äldre som önskade information om vart man skulle vända sig när
det gällde frågor om äldreomsorg.
Verksamhetschef Kim Olsen informerar om att den servicen inte finns
kvar utan upphörde i samband med att det statsbidrag som finansierade
tjänsten togs bort.
Omsorgsnämnden beslutar
att

uppdra åt omsorgsförvaltningen se över hur information om
Senioren och förvaltningens verksamhet i övrigt blir åtkomlig på
ett enkelt sätt och därefter återkomma med förslag till åtgärder.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

