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Omsorgsnämnden

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Högalidshemmet Storstugan, 2014-10-27, kl. 13.30-15.45
Ajournering kl. 15.05-15.10
Lina Bengtsson (M) ordförande
Kerstin Andersson (C) 1:e vice ordförande
Rolf Delcomyn (S) 2:e vice ordförande
Irene Nilsson (S)
Emil Nilsson (C)
Patrik Jönsson (SD)
Anna Gustavsson (KD)
Solbritt Lindborg (MP)
Ulrika Johannesson (S)
Margaretha Lindquist (KD)
Anita Peterson (V)

Övriga närvarande
Ersättare

Thomas Rasmusson (S)
Åsa Erlandsson (SD)
Anders Zachrisson (M)
Meta Jarl (S)

Tjänstemän

Föredragande § 86

Annika Andersson omsorgschef, Carl Johan Tykesson avdelningschef för
administration och utveckling, Maria Elfblad verksamhetschef, Kerstin
Mauritzson verksamhetschef, Jan Nilsson projektledare, Camilla Strid
Lindvall myndighetschef, Iréne Persson nämndsekreterare.
Solveig Jansson

Utses att justera

Emil Nilsson

Justeringens plats, tid

Kasern Johnsson

Justerade paragrafer

§§ 86-93

Underskrift

Sekreterare

Iréne Persson
Ordförande

Lina Bengtsson
Justerare

Emil Nilsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Anslag / bevis

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Omsorgsnämnden

Organ:

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2014-10-27

Datum då anslaget sätts upp:

2014-11-04

Datum då anslaget tidigast får tas ned:

2014-11-26

Förvaringsplats för protokollet:

Omsorgsförvaltningen

Underskrift:
Nämndsekreterare Iréne Persson
Datum då anslaget togs ned:
Signatur

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-27

2014/441 010

Omsorgsnämnden

§ 86
Samarbete tre förvaltningar
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen och betonar vikten av att
förvaltningen prioriterar detta arbete
Bakgrund
Kommunfullmäktige initierade och uppdrog till socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och omsorgsnämnden att presentera ett förslag på hur ett
kommunövergripande samarbete kan organiseras och styras för att ge ett
samordnat stöd till barn och unga med rätt till och behov av stöd. I Förslag till
”Samarbete mellan tre förvaltningar (tre nämnder) i Hässleholm kommun – för
barn och unga med särskilda behov” redovisas organisation och styrning för
samarbetet och en nulägesbeskrivning av de sju tvärsektoriella arbetsgrupper som
pågår tillsammans planerade prioriteringsområde.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-10-14 § 67
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till omsorgsnämnden.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-27

2014/158 040

Omsorgsnämnden

§ 87
§ 62 au 2014-10-14
Ekonomisk uppföljning per den 30 september
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
-

godkänna månadsuppföljningen per den 30 september 2014 samt
redovisningen av åtgärder som är vidtagna och/ eller kommer att vidtas för att
minska det prognosticerade underskottet.

Bakgrund
Omsorgsförvaltningen prognostiserar ett underskott på 11 mnkr för 2014 per den
sista september. Prognosen är oförändrad jämfört med delårsbokslutet. Det
prognostiserade utfallet för 2014 kan nästan uteslutande härledas till
volymökningar. Störst avvikelser redovisas inom hemtjänst, personlig assistans
och köpta äldreomsorgsplatser. Förvaltningen har genom analyser visat att
kostnadsnivån inom de olika verksamheterna är låg i förhållande till andra
kommuner. Det innebär i sin tur en stor svårighet att på kort sikt vidta åtgärder
för att hålla en budget i balans. Omsorgsnämnden beslutade därför i september att
med anledning av redovisade volymökningar som uppkommit under året, anhålla
hos kommunfullmäktige att beviljas tilläggsanslag motsvarande prognostiserat
underskott. På begäran av kommunstyrelsen redovisas åtgärder som
omsorgsnämnden vidtagit eller kommer att vidta.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-10-14 § 62
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att
- godkänna månadsuppföljningen per den 30 september 2014 samt redovisningen
av åtgärder som är vidtagna och/ eller kommer att vidtas för att minska det
prognosticerade underskottet.
_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-27

2014/440 012

Omsorgsnämnden

§ 88
§ 63 au 2014-10-14
Planeringsdokument FSS
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
a) tillstyrka framtida behov av nybyggnation av fyra gruppbostäder med sex
lägenheter i vardera med inflyttning senast 2017 och överlämna planeringsdokumentet till tekniska utskottet som underlag för den fortsatta planeringen.
b) föreslå tekniska utskottet att utreda möjligheterna för att inom befintliga
gruppbostäder bygga om för att skapa 6 lägenheter där det idag bara är 5, för
att tillgodose behoven av fler lägenheter på ett kostnadseffektivt sätt.
c) med anledning av tillkommande behovet av gruppbostäder och lokaler för
daglig verksamhet överlämna planeringsdokumentet till kommunstyrelsen för
beaktande kring tillkommande behov i den långsiktiga budgetplanen för
Hässleholm kommun och omsorgsnämnden.
d) förvaltningen får i uppdrag att årligen redovisa ett planeringdokument till
omsorgsnämnden.
Bakgrund
Enligt omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2014 skall ett planeringsdokument
för strategisk planering inom FSS redovisas till omsorgsnämnden. I bifogad
rapport ”Planeringsdokument – för strategisk planering inom FSS, omsorgsnämnden oktober
2014” redovisas en nulägesbeskrivning tillsammans med framtida behov och
framtida utmaningar. Nulägesbeskrivningar utgår från 1 oktober 2014.
Planeringdokumentet visar på ett akut behov av minst 22 lägenheter för boende
enligt LSS 9:9 inom 2-3 år. Dessutom finns ett framtida behov på 45 lägenheter
som i dagsläget inte går att tidsberäkna. Planeringsdokumentet redovisar även
behov av lokaler för daglig verksamhet. Pågående utredning kring lämpliga lokaler
för möbelförmedling, datademontering och cykelrenovering är viktiga för att lösa
framtida behov av lokaler för daglig verksamhet, likaså en utflyttning av
enhetscheferna på Klockarverkstaden.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-27

2014/440 012

Omsorgsnämnden

Forts § 88
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-10-14 § 63
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att
e) tillstyrka framtida behov av nybyggnation av fyra gruppbostäder med sex
lägenheter i vardera med inflyttning senast 2017 och överlämna planeringsdokumentet till tekniska utskottet som underlag för den fortsatta planeringen.
f) föreslå tekniska utskottet att utreda möjligheterna för att inom befintliga
gruppbostäder bygga om för att skapa 6 lägenheter där det idag bara är 5, för
att tillgodose behoven av fler lägenheter på ett kostnadseffektivt sätt.
g) med anledning av tillkommande behovet av gruppbostäder och lokaler för
daglig verksamhet överlämna planeringsdokumentet till kommunstyrelsen för
beaktande kring tillkommande behov i den långsiktiga budgetplanen för
Hässleholm kommun och omsorgsnämnden.
h) förvaltningen får i uppdrag att årligen redovisa ett planeringdokument till
omsorgsnämnden.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-27

2014/436 012

Omsorgsnämnden

§ 89
§ 64 au 2014-10-27
Planeringsdokument särskilt boende
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
a) Tillstyrka behovet av fler särskilda boende platser och överlämna
planeringsdokumentet för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen
till tekniska utskottet med begäran om att de utreder möjligheterna för en
tillbyggnad på Ekegården och Skansenhemmet.
b) med anledning av tillkommande behov av särskilt boende överlämna
planeringsdokumentet till kommunstyrelsen för beaktande kring
tillkommande behov i den långsiktiga budgetplanen för Hässleholm
kommun och omsorgsnämnden.
c) förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett reviderat planeringdokument
årligen till omsorgsnämnden.
Bakgrund
Enligt omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2014 skall ett planeringsdokument
för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen redovisas till
omsorgsnämnden. I bifogad rapport ”Planeringsdokument – för strategisk
boendeplanering inom äldreomsorgen, omsorgsnämnden oktober 2014” redovisas en historik
kring minskning av platser de senaste tio åren, en nulägesbeskrivning tillsammans
med prognos för framtida behov och förslag på åtgärder. Nulägesbeskrivningar i
detta utgår från 1 oktober 2014. Prognoser kring framtida behov av äldreboende
bygger på beläggningsstatistik för 2013. Det är många faktorer som behöver vägas
samman för att kunna göra en bedömning av framtida behov av särskilt boende
inom äldreomsorgen. En ny prognos som bygger på beläggningsstatistik för två
år, 2013-2014 bör göras då utfall för 2014 finns tillgängligt.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-27

2014/436 012

Omsorgsnämnden

Forts § 89
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-10-27 § 64
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att
a) Tillstyrka behovet av fler särskilda boende platser och överlämna
planeringsdokumentet för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen
till tekniska utskottet med begäran om att de utreder möjligheterna för en
tillbyggnad på Ekegården och Skansenhemmet.
b) med anledning av tillkommande behov av särskilt boende överlämna
planeringsdokumentet till kommunstyrelsen för beaktande kring
tillkommande behov i den långsiktiga budgetplanen för Hässleholm
kommun och omsorgsnämnden.
c) förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett reviderat planeringdokument
årligen till omsorgsnämnden.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-27

2014/435 010

Omsorgsnämnden

§ 90
§ 66 au 2014-10-14
Biblioteksplan 2015-2018
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta Biblioteksplanen 2015-2018.
Reservation
Patrik Jönsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Yrkande 2 st
Patrik Jönsson (SD) yrkar i första hand på att följande meningar stryks i
biblioteksplanen, i andra hand yrkas på avslag.
sidan 4 ”personer med annat modersmål än svenska…”
Sidan 6 ”personer med annat modersmål än svenska…”
Sidan 11”eller språk”.
Sidan 12 ”personer med annat modersmål än svenska…”
Rolf Delcomyn (S) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag.
Omröstning
Ordförande ställer de båda yrkanden mot varandra och finner arbetsutskottets
förslag bifallet
Bakgrund
Hässleholms kommuns Biblioteksplan gäller för all kommunal
biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen beskriver den riktning
biblioteksverksamheten ska ha fram till och med 2018.
Förslag på biblioteksplan för Hässleholms kommun 2015-2018 har skickats på
remiss för påseende till de berörda nämndernas förvaltningar för att ta in
synpunkter på biblioteksplanen i allmänhet och på de delar som berör respektive
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

9(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-27

2014/435 010

Omsorgsnämnden

Forts § 90
nämnds verksamhetsområde i synnerhet. Planen har delvis reviderats utifrån
inkomna synpunkter.
Enligt delegation från Kommunfullmäktige har Kulturnämnden i uppdrag att
slutligen fastställa Biblioteksplanen efter att berörda nämnder har antagit den.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-10-14 § 66
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta
Biblioteksplanen 2015-2018.
_____
Sänt till:
Kulturnämnden

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-27

Omsorgsnämnden

§ 91
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2014-09-01—2014-09-30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Anhörigvårdare
Avlösning
kontaktperson
Boendestöd
Bostad med särskild service
Dagverksamhet, dement
Dagverksamhet, psykisk funktionsnedsatt
Hemtjänst
Korttid
Ledsagning
Matdistribution
Parboende
Särskilt Boende
Trygghetslarm
Trygghetsuppringning

bifall/avslag
0
1
5
0
12
0
16
0
1
0
9
0
8
0
183
0
41
4
1
0
96
0
1
0
25
5
183
0
4
0

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall och avslag,
2014-09-01—2014-09-30
24+3 beslut
c. Anställningar omr FSS 2014-09-14- 2014-09-29,
omr ÄO 2014-09-01—09-30, 2014-10-15.
d. Underlag för avskrivning av utestående fodringar, 2014-10-13,
e. Arbetsutskottets protokoll sekretess, 2014-10-14
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-10-27

2014/471 006

Omsorgsnämnden

§ 92
För kännedom
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna.
1. Kösituationen
2. Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2014-10-01 § 194, Delårsrapport
3. Förvaltningsövergripande samverkan, protokoll, 2014-09-22
4. Kommunala pensionärsrådet protokoll 2014-09-25
5. Arbetsutskottets protokoll 2014-10-14.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-10-27

Omsorgsnämnden

§ 93
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Omsorgschef Annika Andersson informerar om följande:

-

•

Budgetberedning 21 oktober

•

Hot och vålds situationer i verksamheten

•

Guide/hörselutrustning för portabel användning inne och ute är inköpt
genom medel för anhörigstöd och kommer att finnas på Senioren.
Hörselskadades förening kommer att vara behjälplig vid utlåning

Anders Zachrisson frågar om butik mångfalds lokal, kostnader för hyra.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

13(13)

