SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

Plats och tid

Högalid storstugan, 2013-11-19, kl. 13.30 – 16.15

Beslutande
Ledamöter

Lina Bengtsson (M) ordförande
Kerstin Andersson (C) 1:e vice ordförande
Rolf Delcomyn (S) 2:e vice ordförande
Irene Nilsson (S)
Anna Gustavsson (KD)
Patrik Jönsson (SD)
Solbritt Lindborg (MP)
Margaretha Lindqvist (KD)
Anita Peterson (V)

Tjänstgörande ersättare

Thomas Rasmusson (S) för Ulrika Johannesson (S)
Anders Zachrisson (M) för Emil Nilsson (C)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Åsa Erlandsson (SD)
Meta Jarl (S)

Annika Andersson, omsorgschef
Lotta Tyrberg, MAS
Cecilia Sixten, verksamhetschef
Anna-Lena Eriksson, tf verksamhetschef
Camilla Strid Lindvall, myndighetschef
Fredrik Ehrenflod, administrativ chef
Jan Nilsson, utvecklingschef
Iréne Persson, nämndsekreterare

Övriga närvarande
Utses att justera

Kerstin Andersson (C)

Justeringens plats, tid

Omsorgsförvaltningen

Justerade paragrafer

§§ 103 - 114
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden 2013-11-19

Anslag / Bevis
Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Hässleholms kommun, Omsorgsnämnden

Sammanträdesdag

2013-11-19

Datum då anslaget
sätts upp

2013-11- 22

Datum då anslaget
tas ned

2013-12-13

Förvaringsplats
för protokollet

Omsorgsförvaltningen Löjtnant Granlunds väg 14

Underskrift

Nämndsekreterare Iréne Persson

Datum då anslaget
togs ned

Signatur

Omsorgsnämnden 2013-11-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-11-19

2013/555 040

Omsorgsnämnden 2013-11-19

§ 103
§ 79 au 2013-11-05
Månadsuppföljning per den 31 oktober
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen per den 31/10 2013 på
-34,6 mnkr.
Beskrivning av ärendet
Omsorgsförvaltningen prognostiserar efter 31 oktober med ett underskott på
-34,6 mnkr för 2013. Prognosen är försämrad med 300 tkr jämfört med
månadsuppföljningen per den 30 september.
Inom särskilt boende egen regi förväntas ett underskott på 6 mnkr. En förbättrad
prognos med 500 tkr jämfört med föregående månadsuppföljning. Ordinärt
boende har ett prognosticerat underskott med 15,4 mnkr för 2013 varav 6 mnkr
utgörs av kostnader för tomhyror på trygghetsboendet Pärlan. Prognosen för
hemtjänsten är försämrad med 1 250 tkr jämfört med månadsuppföljningen per
den 30 september. Inom Funktionsnedsättning Stöd och Service förväntas årets
underskott bli ca 12,3 mnkr. Inom psykiatriverksamheten prognosticeras ett
underskott med 2,2 mnkr på grund av att fler platser köps i extern regi.
Socialstyrelsen har föreslagit förvaltningsrätten om ett vitesföreläggande på 1,5
mnkr. Omsorgsförvaltningen väntar på beslut och beloppet är inte med i
prognosen per 31 oktober.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-11-05 § 79
Arbetsutskottet tackar för informationen
_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Omsorgsnämnden 2013-11-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-11-19

Omsorgsnämnden 2013-11-19

§ 104
§ 80 au 2013-11-05
Internbudget 2014
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärendet
Underlaget inför budgetsammanträde den 20 och 22 november redovisas.
Jan Nilsson utvecklingschef, informerar om avtalet med Skånetrafiken gällande
seniorkorten.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-11-05 § 80
Arbetsutskottet tackar för informationen
_____

Omsorgsnämnden 2013-11-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-11-19

2013/502 731

Omsorgsnämnden 2013-11-19

§ 105
§ 81 au 2013-11-05
Ej verkställda beslut
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna att underlaget överlämnas till Inspektion
för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till kommunrevisorerna.
Underlaget gäller ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per den 30 september
2013.
Beskrivning av ärendet
Antalet ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska återkommande rapporteras till IVO.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-11-05 § 81
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden att godkänna att underlaget
överlämnas till Inspektion för vård och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt
till kommunrevisorerna. Underlaget gäller ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
per den 30 september 2013.
_____
Sänt till:
Kommunfullmäktige
IVO
Kommunens förtroendevalda revisorer

Omsorgsnämnden 2013-11-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-11-19

2013/528 030

Omsorgsnämnden 2013-11-19

§ 106
§ 82 au 2013-11-05
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
-

ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med de förbättringsområden som
anges i handlingsplanen

-

översända 2013 års uppföljning till personalavdelningen

Skäl till beslut
Upprättad handlingsplan med identifierade brister samt uppgifter om behandling
av SAM uppföljningen i samverkansgrupp och nämnd/styrelse skall redovisas till
personalavdelningen senast 2013-11-30.
Beskrivning av ärendet
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) skall ske årligen enligt
fastställda rutiner från personalavdelningen.
Med utgångspunkt från noterade brister enligt checklistan (bilaga 1) har en
handlingsplan upprättats (bilaga 2) i samverkan med fackliga företrädare vid
förvaltningsövergripande samverkansmöte 2013-10-14. Enligt gällande rutiner
finns kvarvarande brister från föregående uppföljning med på handlingsplanen.
Upprättad handlingsplan kommer att göras känd i förvaltningen via förvaltningens
ledningsgrupp och uppföljning av planerade åtgärder kommer att ske vid
förvaltningsövergripande samverkansmöte som leds av förvaltningschef.

Omsorgsnämnden 2013-11-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-11-19

2013/528 030

Omsorgsnämnden 2013-11-19

Forts § 106
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-11-15 § 82
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att
-

ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med de förbättringsområden som
anges i handlingsplanen
översända 2013 års uppföljning till personalavdelningen

_____
Sänt till:
Personalavdelningen

Omsorgsnämnden 2013-11-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-11-19

2013/196 040

Omsorgsnämnden 2013-11-19

§ 107
§ 83 au 2013-11-05
Avveckla icke lagstiftad verksamhet
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
a) Avveckla tjänsten som omsorgslots (besparing 1,0 åarb)
b) Frivilligsamordnaren får en kombinerad tjänst där även uppdraget som
anhörigkonsulent skall ingå i tjänsten (besparing 1,0 åarb)
c) Uppföljning och utvärdering av beslutet redovisas till Omsorgsnämnden
november 2014
Yrkande
Patrik Jönsson (SD) yrkar avslag på förslagen.
Lina Bengtsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med den ändring att
punkt b) ”Minska från 1,5 åarb trygghetsvärd till 1,0 åarb (besparing 0,5 åarb)” ska
utgå då Hässlehem går in med ett verksamhetsbidrag på 250 000 kr för 2014 och
2015 och tjänsterna räddas kvar.
Omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Bengtssons förslag bifallet.
Reservation
Patrik Jönsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
Skäl till beslut
Omsorgsnämnden fick vid sitt sammanträde 2013-08-27 en redovisning av icke
lagstiftad verksamhet tillsammans med en kostnads- och konsekvensbeskrivning
vid en avveckling. Omsorgsnämnden beslutade då att ge omsorgschefen i uppdrag
Omsorgsnämnden 2013-11-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-11-19

2013/196 040

Omsorgsnämnden 2013-11-19

Forts § 107
att återkomma med förslag för hur omsorgslots, trygghetsvärdinnor och
frivilligsamordnare kan samordnas
Beskrivning av ärende
Det är en svår avvägning att bedöma när en avveckling utifrån bristande resurser
är motiverad utan att skapa kostnader i annan verksamhet. Utifrån uppdraget att
se hur omsorgslots, trygghetsvärdinnor och frivilligsamordnare kan samordnas
gör omsorgschefen tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp bedömningen
att samordningar är möjliga.
Omsorgschefen föreslår därför att tjänsten som omsorgslots avvecklas, minska
med 0,5 åarb trygghetsvärd samt att frivilligsamordnaren får en
kombinationstjänst som innebär att även uppdrag som anhörigkonsulent ingår.
Förändringen beräknas ge en besparing med helårseffekt på 1 mnkr.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-11-05 § 83

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att:
a) Avveckla tjänsten som omsorgslots (besparing 1,0 åarb)
b) Minska från 1,5 åarb trygghetsvärd till 1,0 åarb (besparing 0,5 åarb)
c) Frivilligsamordnaren får en kombinerad tjänst där även uppdraget som
anhörigkonsulent skall ingå i tjänsten (besparing 1,0 åarb)
d) Uppföljning och utvärdering av beslutet redovisas till Omsorgsnämnden
november 2014
_____

Omsorgsnämnden 2013-11-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-11-19

2013/546 010

Omsorgsnämnden 2013-11-19

§ 108
§ 84 au 2013-11-05
Tillämpningsföreskrifter till taxor inom äldre- och
handikappomsorg
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att anta bifogade tillämpningsföreskrifter till taxor inom äldre- och handikappomsorg, vilka i sin helhet ersätter tidigare tillämpningsföreskrifter samt ändringar
och tillägg till desamma fastställda 2002-04-30, 2004-05-25 och 2004-12-08.
Beskrivning av ärende
Nya taxor och avgiftsregler har antagits av kommunfullmäktige och det finns
behov av nya tillämpningsföreskrifter. Omsorgsnämnden har bemyndigande från
kommunfullmäktige att fatta beslut i denna typ av ärenden.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-11-05 § 84

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta
att anta bifogade tillämpningsföreskrifter till taxor inom äldre- och handikappomsorg, vilka i sin helhet ersätter tidigare tillämpningsföreskrifter samt ändringar
och tillägg till desamma fastställda 2002-04-30, 2004-05-25 och 2004-12-08.
_____

Omsorgsnämnden 2013-11-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-11-19

2013/196 040

Omsorgsnämnden 2013-11-19

§ 109
§ 85 au 2013-11-19
Riktlinjer för demensvården
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för demensvården enligt
förvaltningens förslag.
Skäl till beslut
2013-05-21, § 60 gav omsorgsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag
på riktlinjer för demensvården.
Beskrivning av ärendet
En arbetsgrupp inom förvaltningen har utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer
för vård och omsorg vid demenssjukdom tagit fram ett förslag på riktlinjer för
demensvården.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-11-05 § 85
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att fastställa
riktlinjer för demensvården enligt förvaltningens förslag.
_____

Omsorgsnämnden 2013-11-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-11-19

2013/532 010

Omsorgsnämnden 2013-11-19

§ 110
§ 86 au 2013-11-05
Riktlinjer för anställande av anhöriga
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna de av förvaltningen föreslagna
riktlinjerna vid anställande av anhöriga.
Skäl till beslut
Vid Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-05-06 fick förvaltningen i uppdrag att
utreda om anhöriganställningar skall finnas kvar efter årsskiftet. Detta med
anledning av att arbetsutskottet hade en rad frågor i samband med ett ärende om
förlängning av anhöriganställning.
Beskrivning av ärende
Flera kommuner har utifrån kompetenskravet beslutat att anhöriganställningar
inte ska förekomma. Andra skäl är att det är svårt att säkerställa att beviljade
insatser faktiskt utförs. Flera kommuner har i samband med beslut om att
upphöra med anhöriganställning sett att man valt att lösa det inom ”familjen” och
tackat nej till insatser från hemvården.
I samband med ett Lex Sarah ärende hösten 2012 uppmärksammades att en 79årig anhörig var anställd som personlig assistent. Frågan uppkom då när en
anhöriganställning egentligen upphör.
En arbetsgrupp i förvaltningen har haft i uppdrag att utreda om det finns tillfälle
när det är motiverat att anställa anhöriga. I sin bakgrund till förslag på riktlinje
framkommer att det i augusti fanns 28 anställda anhöriga (15 inom äldreomsorgen
och 13 inom Funktionsnedsättning stöd och service). Arbetsgruppen menar att
det finns tillfälle när anhöriga behöver anställas och har tagit fram förslag på
riktlinjer vid anställande av anhöriga. Bland annat föreslås i riktlinjerna att
anhöriganställningar som anhörigvårdare respektive personlig assistent inte ska
fortsätta när medarbetaren uppnår avgångsskyldighet för pension.

Omsorgsnämnden 2013-11-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-11-19

2013/532 010

Omsorgsnämnden 2013-11-19

Forts § 110
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-10-08 § 75
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna de av
förvaltningen föreslagna riktlinjerna vid anställande av anhöriga
_____

Omsorgsnämnden 2013-11-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-11-19

2013/529 006

Omsorgsnämnden 2013-11-19

§ 111
§ 87 au 2013-11-05
Sammanträdesplan 2014
Beslut
Omsorgsnämnden föreslås besluta att fastställa
sammanträdestiderna förutom datumet för november 2014.
Beskrivning av ärendet
Datumet för november kolliderar med annat planerat sammanträde och ett nytt
datum för november ska tas fram till nämndens sammanträde i december.
Sammanträdestiderna för kommande år fastställs av Omsorgsnämnden
före årsskiftet.
_____

Omsorgsnämnden 2013-11-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-11-19

Omsorgsnämnden 2013-11-19

§ 112
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §

2013-08-01 –2013-09-30

a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §

2013-10-01 –2013-10-31

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

Hemtjänst, bifall och avslag
Hemtjänst, Säbo, bifall och avslag
korttid, bifall och avslag
Särskilt Boende, bifall och avslag
Avlösning, bifall och avslag
Kontaktperson, bifall och avslag
Trygghetslarm, bifall och avslag
Trygghetsuppringning, bifall och avslag
Matdistribution, bifall och avslag
Boendestöd, bifall och avslag
Bostad med särskild service, bifall och avslag
Serviceinsatser, bifall och avslag
Dagverksamhet, dem bifall och avslag
Dagverksamhet psyk fh, bifall och avslag

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall och avslag,
13-10-01—2013-10-31
c. Anställningar omr ÄO 2013-09-16—11-05
d. Arbetsutskottet protokoll sekretess 2013-10-22, 2013-11-05
_____

Omsorgsnämnden 2013-11-19
Justering

Utdraget bestyrkes

159+3
1+0
62+2
28+4
4+0
6+0
148+0
3+0
104+0
10+0
2+0
0+2
4+0
3+0

beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut
beslut

40+5 beslut
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-11-19

2013/558 006

Omsorgsnämnden 2013-11-19

§ 113
Föreligger för kännedom följande handlingar
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna

1. Kösituationen
2. Inkommit tackbrev från anhörigföreningarna
3. Arbetsutskottets protokoll 2013-10-08
4. Tack från demensföreningen,(ingen utdelad handling)
_____

Omsorgsnämnden 2013-11-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2013-11-19

Omsorgsnämnden 2013-11-19

§ 114
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Lotta Tyrberg MAS informerar om två ärenden som kommer att anmälas enligt
Lex Maria
Annika Andersson omsorgschef informerar om följande:
All tillsvidareanställd personal, långtidsvikarier och timanställda kommer att få en
julklapp från omsorgsnämnden.
Omsorgsnämndens sammanträde i december börjar kl 09.00.
Annika Andersson fått i uppdrag av kommunchefen att undersöka om
omsorgsförvaltningen kan starta ett gemensamt möbellager för överblivna möbler
i kommunen. Målsättning att minska behovet av nyinköp. Förvaltningen tittar på
detta och kommer att skriva fram ett förslag till omsorgsnämnden som kan
skickas vidare till kommunstyrelsen.
Cecilia Sixten verksamhetschef ordinärt boende informerar att Annika Elfving är
ny enhetschef på område norr.
Solbritt Lindborg frågar om kvalitetssäkrad välfärd.
_____

Omsorgsnämnden 2013-11-19
Justering

Utdraget bestyrkes
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