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Omsorgsnämnden

Plats och tid

Högalid storstugan, 2013-08-27, kl. 13.30 - 16.15
Ajournering kl 14.10 - 14.20

Beslutande
Ledamöter

Lina Bengtsson (M) ordförande
Kerstin Andersson (C) 1:e vice ordförande
Rolf Delcomyn (S) 2:e vice ordförande, avvek under § 88
Emil Nilsson (C)
Irene Nilsson (S)
Anna Gustavsson (KD)
Solbritt Lindborg (MP), avvek under § 88
Margaretha Lindqvist (KD)

Tjänstgörande ersättare

Åsa Erlandsson (SD) tjänstgör för Patrik Jönsson (SD)
Thomas Rasmusson (S) tjänstgör för Ulrika Johannesson (S)
Anders Zachrisson (M) tjänstgör för Anita Peterson (V), avvek under § 88

Övriga närvarande

Tjänstemän

Annika Andersson, omsorgschef
Charlotte Nygren Bonnier, verksamhetschef
Elisabet Mineur, verksamhetschef
Kerstin Mauritzson, verksamhetschef
Fredrik Ehrenflod, administrativ chef
Jan Nilsson, utvecklingschef
Camilla Strid Lindvall, myndighetschef, avvek under § 88
Catarina Harden, ekonom §§ 85-88
Mary-Ann Andersson, ekonom §§ 85-88
Iréne Persson, nämndsekreterare

Övriga närvarande
Utses att justera

Margaretha Lindqvist (KD)

Justeringens plats, tid

Omsorgsförvaltningen

Justerade paragrafer

§§ 76 - 88

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

Underskrift

Sekreterare

Iréne Persson
Ordförande

Lina Bengtsson (M)
Justerare

Margaretha Lindqvist (KD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden 2013-08-27

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

Hässleholms kommun, Omsorgsnämnden

Sammanträdesdag

2013-08-27

Datum då anslaget
sätts upp

2013-09-02

Datum då anslaget
tas ned

2013-09-23

Förvaringsplats
för protokollet

Omsorgsförvaltningen Löjtnant Granlunds väg 14

Underskrift

Nämndsekreterare Iréne Persson

Datum då anslaget
togs ned

Signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-08-27

Omsorgsnämnden 2013-08-27

§ 76
Ändring av dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande Lina Bengtsson (M) föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Tillkommande ärende:
•

Överflyttning av fritidsverksamhet för vuxna funktionsnedsatta

_____

Omsorgsnämnden 2013-08-27
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-08-27

2013/412 731

Omsorgsnämnden 2013-08-27

§ 77
§ 61 au 2013-08-13
Ej verkställda beslut per den 30 juni 2013
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden att godkänna att underlaget
överlämnas till socialstyrelsen, kommunfullmäktige samt till kommunrevisorerna.
Underlaget gäller ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per den 30 juni 2013.
Skäl till beslut
Antalet ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska återkommande rapporteras till
Socialstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-08-13 § 61
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden att godkänna att underlaget
överlämnas till socialstyrelsen, kommunfullmäktige samt till kommunrevisorerna.
Underlaget gäller ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per den 30 juni 2013.
_____
Sänt till:
Socialstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna

Omsorgsnämnden 2013-08-27
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-08-27

2013/414 739

Omsorgsnämnden 2013-08-27

§ 78
§ 62 au 2013-08-13
Remiss gällande betänkandet Privata utförare Kontroll och insyn (SOU 2013:53)
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att svara kommunstyrelsen att omsorgsnämnden inte
har något att invända mot de förändringar som föreslås i betänkandet, Privata
utförare – Kontroll och insyn (SOU 2013:53) dock ser omsorgsnämnden skäl att
försöka omformulera föreslagen formulering i Kommunallagen 6 Kap. 8a§ då den
upplevs otydlig.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Skäl till beslut
Kommunstyrelsen skall lämna yttrande till Finansdepartementet senast den 11
oktober 2013 och vill därför ha omsorgsnämndens yttrande senast 2013-08-28.
Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade den 11 oktober 2012 att uppdra åt en särskild utredare att
föreslå en modernisering av kommunallagen. Andelen kommunal verksamhet som
utförs av privata utförare har vuxit allt mer under de senaste åren. Utredningen
anser att kommunallagen behöver moderniseras för att bättre återspegla denna
förändring. Lagändringen syftar till att tydliggöra det övergripande ansvaret som
kvarstår för kommuner och landsting när en kommunal angelägenhet överlämnas
till någon annan. Utredningen konstaterar att det saknas skäl för att ändra de
övergripande principerna för fördelning av ansvar mellan statliga
tillsynsmyndigheten och kommun och landsting.
Omsorgschefens bedömning i tjänsteutlåtandet är att förändringarna som föreslås
är motiverade och föreslår därför omsorgsnämnden att svara kommunstyrelsen att
det inte finns något att invända mot, dock med en kommentar om att
formuleringen i Kommunallagen 6 Kap. 8a§ bör omformuleras då den upplevs
som otydlig.

Omsorgsnämnden 2013-08-27
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-08-27

2013/414 739

Omsorgsnämnden 2013-08-27

Forts § 78
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-08-13 § 62
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att svara
kommunstyrelsen att omsorgsnämnden inte har något att invända mot de
förändringar som föreslås i betänkandet, Privata utförare – Kontroll och insyn
(SOU 2013:53) dock ser omsorgsnämnden skäl att försöka omformulera
föreslagen formuleringen i Kommunallagen 6 Kap. 8a§ då den upplevs otydlig.
_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden 2013-08-27
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-08-27

2013/413 731

Omsorgsnämnden 2013-08-27

§ 79
§ 63 au 2013-08-13
Remiss delbetänkande rätt information-kvalitet och
patientsäkerhet för vuxna med nedsatt
beslutsförmåga. (SOU 2013:45)
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att svara kommunstyrelsen att omsorgsnämnden ser
positivt på de förändringar som föreslås i delbetänkandet, Rätt information – Kvalitet
och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Skäl till beslut
Kommunstyrelsen skall lämna yttrande till Socialdepartementet senast den 1 oktober
2013 och vill därför ha omsorgsnämndens yttrande senast 2013-08-28.
Beskrivning av ärendet
Regeringen beslutade den 15 december 2011 om att tillsätta en särskild utredare
med uppdrag att utreda och lämna förslag på en mer sammanhållen och
ändamålsenlig informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och
socialtjänsten. Genom tilläggsdirektiv 2 maj 2013 beslutades att utredaren i ett
deluppdrag ska utreda om det är lämpligt att beträffande personer som saknar
beslutsförmåga till nödvändig behandling av personuppgifter införa regler i
patientdatalagen som gör att det trots denna oförmåga kan ingå i sammanhållen
journalföring (SOU 2013:45).
Omsorgschefen delar utredarnas uppfattning att en person utan beslutsförmåga om
informationsutbyte riskerar att få en vård på osäkrare villkor och av lägre kvalitet
än personer som har förmåga att ta ställning i dessa frågor. Omsorgschefen menar
därför i tjänsteutlåtande att det är positivt med de förändringar som föreslås i
patientdatalagen och i offentlighet- och sekretesslagstiftning.

Omsorgsnämnden 2013-08-27
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-08-27

2013/413 731

Omsorgsnämnden 2013-08-27

Forts § 79
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-08-13 § 63
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att svara
kommunstyrelsen att omsorgsnämnden ser positivt på de förändringar som föreslås i
delbetänkandet, Rätt information – Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med
nedsatt beslutsförmåga.
_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden 2013-08-27
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-08-27

2013/419 731

Omsorgsnämnden 2013-08-27

§ 80
§ 64 au 2013-08-13
Ramöverenskommelse om samverkan kring personer
med psykisk funktionsnedsättning
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta ramöverenskommelsen mellan Region Skåne
och Skånes kommuner gällande samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning samt barn och unga som har eller riskerar att utveckla
psykisk ohälsa
Skäl till beslut
Det politiska beslutet i kommunen om Ramöverenskommelsen är ett av
grundkraven för att kommunerna och Region Skåne sedan ska ha möjlighet att ta
del av de prestationsbaserade statsbidragen för 2013.
Beskrivning av ärende
Ramöverenskommelsen har tagits fram av Regional Samverkansgrupp Psykiatri,
en grupp som utsetts av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. I
framtagande av överenskommelsen har brukar-och anhörigorganisationerna
deltagit genom forumet ”Fördjupad dialog avseende den psykiatriska vården i
Skåne”.
Syftet med överenskommelsen är att slå fast parternas gemensamma avsikt att
bedriva och utveckla samverkan/samarbete mellan kommuner och regionala
verksamheter, som vänder sig till målgruppen.
Sedan den 1 januari 2010 är landsting och kommun genom likalydande
bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (8 a§) och i Socialtjänstlagen, SoL
(5 kap 8 a§) skyldig att ha överenskommelser om samarbetet när det gäller
personer med psykisk funktionsnedsättning.

Omsorgsnämnden 2013-08-27
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-08-27

2013/419 731

Omsorgsnämnden 2013-08-27

Forts § 80
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-08-13 § 64

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta
ramöverenskommelsen mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och unga
som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa
_____
Sänt till:
Kommunförbundet
BUN
SN

Omsorgsnämnden 2013-08-27
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-08-27

2013/430 012

Omsorgsnämnden 2013-08-27

§ 81
§ 65 au 2013-08-13
Förslag på hur det förebyggande och uppsökande
arbetet skall organiseras i omsorgsförvaltningen
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att en sjuksköterska med specialistutbildning skall
erbjuda alla 81- åringar i kommunen uppsökande hembesök samt att
förvaltningen skall anordna årliga informationsträffar för medborgare från 75 år
med syfte att förebygga ohälsa.
Skäl till beslut
Omsorgsnämnden beslutade 2012-11-20, § 134 att ge förvaltningen i uppdrag att
lämna förslag på hur det uppsökande arbetet inom omsorgsförvaltningen skall
organiseras.
Beskrivning av ärendet
Förslaget innebär att alla 81- åringar i kommunen skall erbjudas ett förebyggande
hembesök av sjuksköterska. För att få ett primärpreventivt perspektiv föreslås att
den som ska arbeta med uppsökande verksamhet ska vara utbildad sjuksköterska
med specialistututbildning som distriktsköterska. Syftet med besöken är att öka
tryggheten, ge information om kommunens service och äldreomsorg. Besöket bör
också omfatta kontroll av blodtryck och ett s.k. hem-ekg för att reducera risk för
stroke. För att öka deltagandet erbjuds en fast tid som kan avbokas. För att fånga
yngre pensionärers intresse bör informationsträffar genomföras där olika
professioner från vår förvaltning medverkar. En arbetsgrupp i förvaltningen
föreslås få i uppdrag att ta fram förslag för detta. Organisatorisk placering av
sjuksköterskan som skall genomföra de uppsökande hembesöken föreslås område
resurs.

Omsorgsnämnden 2013-08-27
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-08-27

2013/430 012

Omsorgsnämnden 2013-08-27

Forts § 81
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-08-13 § 65
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att en sjuksköterska
med specialistutbildning skall erbjuda alla 81- åringar i kommunen uppsökande
hembesök samt att förvaltningen skall anordna årliga informationsträffar för
medborgare från 75 år med syfte att förebygga ohälsa.
_____

Omsorgsnämnden 2013-08-27
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-08-27

2013/424 010

Omsorgsnämnden 2013-08-27

§ 82
§ 66 au 2013-08-13
Förslag på förändring av kvalitetspriset
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att från 2013 endast dela ut ett Kvalitetspris istället för
1:a, 2:a och 3:e pris.
Beskrivning av ärendet
2008-12-16, § 133 beslutade omsorgsnämnden att införa ett Kvalitetspris från
2009. Kvalitetspriset har delats ut årligen i mars där en jury bestående av
omsorgsnämndens presidier, omsorgschef, en representant från kommunala
pensionärsrådet och en representant från kommunala handikapprådet har utsett
en första, andra och tredje pristagare utifrån givna kriterier.
Förvaltningen har ännu inte för 2013 utlyst Kvalitetspriset och föreslår
omsorgsnämnden att det från 2013 görs en förändring i förhållande till tidigare
beslut.
Ett Kvalitetspris på 10 000 kr delas ut av omsorgsnämnden i december
innevarande år till den verksamhet som enligt juryn under året bidragit till
förbättringar enligt något av de sju kriterier som är fastställda sedan tidigare och är
i överensstämmelse med verksamhetsplanen för året.
Kriterier:
1. Förbättringar till glädje för brukaren
2. Förbättringar till glädje för verksamheten
3. Vision/framtidssyn
4. Arbetsgruppens utveckling/ sammanhållning
5. Nytänkande/ förändringsbenägenhet
6. Engagemang
7. Utmaning

Omsorgsnämnden 2013-08-27
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-08-27

2013/424 010

Omsorgsnämnden 2013-08-27

Forts § 82
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-08-13 § 66
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att från 2013 endast
dela ut ett Kvalitetspris istället för 1:a, 2:a och 3:e pris.
_____

Omsorgsnämnden 2013-08-27
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-08-27

2013/196 010

Omsorgsnämnden 2013-08-27

§ 83
§ 67 au 2013-08-13
Avveckling av icke lagstiftad verksamhet
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
- demenssjuksköterska, psykiatrisamordnare, dietist, dagverksamhet för
demenssjuka, Stöttecenter och Ljusglimten samt seniorverksamheten inom
Funktionsnedsättning Stöd och Service (FSS) ska finnas kvar.
___
Omsorgsnämnden beslutar att
- ge omsorgschefen i uppdrag att återkomma med förslag för hur omsorgslots,
trygghetsvärdinnor och frivilligsamordnare kan samordnas.
Yrkande 2 st
Åsa Erlandsson (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med hänvisning till
inlämnad Protokollsanteckning. Biläggs protokollet.
Rolf Delcomyn (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag med hänvisning till
inlämnad Protokollsanteckning. Biläggs protokollet.
Omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag
bifallet.
Votering begärs
Följande voteringsproposition godkännes. ”Den som bifaller arbetsutskottets
förslag röstar ja. Den som vill avslå ärendet röstar nej”.
7 ja- röster och 4 nej avlämnas. Se voteringslista
___
Omsorgsnämnden 2013-08-27
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-08-27

2013/196 010

Omsorgsnämnden 2013-08-27

Forts § 83
Omsorgsnämnden beslutar att
- omsorgsnämnden vid redovisning av beläggningsstatistik över
trygghetspensionatet som redovisas i oktober tar ett nytt ställningstagande kring
omfattning av antal trygghetspensionatsplatser.
Skäl till beslut
Omsorgsnämnden beslutade 2013-04-23, § 38 att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag på åtgärder med anledning av den prognosticerade budgetavvikelsen
på -30,6 mnkr vid månadsuppföljning per 31 mars. 2013-05-21, § 60 gav
omsorgsnämnden förvaltningen i uppdrag att kostnadsberäkna och
konsekvensbeskriva en avveckling av icke lagstiftad verksamhet.
Beskrivning av ärendet
Bland omsorgsförvaltningens verksamheter finns viss verksamhet som
omsorgsnämnden utifrån lagstiftningen inte är skyldig att bedriva. Bedömningarna
som gjordes när verksamheterna startade var att det var en angelägen
verksamhet/resurs för att uppnå målen utifrån lagstiftningens krav samt för att
förhindra kostnader inom den lagstiftade verksamheten.
Respektive verksamhetschef som har icke lagstiftad verksamhet redovisar i sin
tjänsteskrivelse en kostnads- och konsekvensbeskrivning vid en avveckling. Ingen
av verksamhetscheferna föreslår avveckling eller förändring av omfattning.
Det är en svår avvägning att bedöma när en avveckling utifrån bristande resurser
är motiverad utan att skapa kostnader i annan verksamhet. Ytterst handlar det om
vilken ambitionsnivå och kvalitet omsorgsnämnden vill och har råd att erbjuda
kommuninvånarna och vilka strategiska prioriteringar kring innehåll som görs.
Omsorgsnämnden har som huvudman även då ansvaret för, att utföra en insats,
ansvar för uppföljning och kontroll. Idag saknar förvaltningen resurser för detta.
Därför är omsorgschefens bedömning att det finns skäl att efter
verksamhetschefernas bedömning titta vidare på möjligheten att samordna
tjänsterna som omsorgslots, trygghetsvärdinna och frivilligsamordnare.

Omsorgsnämnden 2013-08-27
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-08-27

2013/196 010

Omsorgsnämnden 2013-08-27

Forts § 83
Det har inte varit den efterfrågan på trygghetspensionatsplatser som förväntades
vid uppstarten och därför kvarstår skäl för omsorgsnämnden att utifrån
beläggningsstatistik ta nytt ställningstagande kring omfattningen vid nästa
redovisning i oktober.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-08-13 § 66
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att
- demenssjuksköterska, psykiatrisamordnare, dietist, dagverksamhet för
demenssjuka, Stöttecenter och Ljusglimten ska finnas kvar.
- ge omsorgschefen i uppdrag att återkomma med förslag för hur omsorgslots,
trygghetsvärdinnor och frivilligsamordnare kan samordnas.
- omsorgsnämnden vid redovisning av beläggningsstatistik över
trygghetspensionatet som redovisas i oktober tar ett nytt ställningstagande kring
omfattning av antal trygghetspensionatsplatser.

Omsorgsnämnden 2013-08-27
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-08-27

2013/196 010

Omsorgsnämnden 2013-08-27

Voteringslista Omsorgsnämnden
2013-08-27
Avveckling av icke lagstiftad
verksamhet
Punkt 2
Datum:

2013-08-27 § 83

Namn

Parti

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Röstning
Ja

Lina

Bengtsson

M

Rolf

Delcomyn

S

Kerstin

Andersson

C

X

Emil

Nilsson

C

X

Irene

Nilsson

S

Anna

Gustavsson

KD

X

Solbritt

Lindborg

MP

X

Margaretha

Lindquist

KD

X

Thomas

Rasmusson

S

X

Åsa

Erlandsson

SD

X

Anders

Zachrisson

M

Summa

X
X

X

X
7

_____
Omsorgsnämnden 2013-08-27
Justering

Nej

Utdraget bestyrkes

4

Avstår
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-08-27

2013/431 731

Omsorgsnämnden 2013-08-27

§ 84
§ 68 au 2013-08-13
Objektsmärkning inom personlig assistans
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att införa objektsmärkning inom personlig assistans.
Samt att godkänna en utökning av ett administrativt stöd under 2013 och 2014.
Omsorgsnämnden överlämnar åt verksamhetschefen för FSS och administrativa
chefen att bedöma hur stort det administrativa stödet behöver vara.
Omsorgsnämnden ska få fortlöpande redovisning av projektet samt en
utvärdering i oktober 2014.
Skäl till beslut
Omsorgsnämnden beslutade 2013-04-23, § 38 att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram förslag på åtgärder med anledning av den prognosticerade budgetavvikelsen
på -30,6 mnkr vid månadsuppföljning per 31 mars.
Bakgrund
Assistansersättningen som erhålls från Försäkringskassan är idag 275 kr.
Kommunen kan ansöka om ett högre timbelopp (upp till 308 kr) om man kan
beskriva vad den högre ersättningen behövs till. Det kan t ex vara för personal
med särskild kompetens, någon form av arbetsledning, kostnad för obekväm
arbetstid eller utbildning.
Inom personlig assistans tittar vi idag på alla de ”arbetsplatser” som finns som en
helhet. Detta gör att vi idag inte kan identifiera kostnader på respektive arbetsplats
som vi kan inom övriga delar av FSS verksamhet. Om vi objektsmarkerar kommer
vi åt detta problem, samt att vi skulle kunna anlysera varje ”arbetsplats” på ett mer
ingående och precis sätt, samt att vi lättare kan komma åt och belysa de kostnader
och problem som bör effektiviseras inom verksamheten Personlig Assistans. Vi
har idag 18 SFB ärenden och 53 LSS ärenden.
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Forts § 84
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-06-04 § 55
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att införa
objektsmärkning inom personlig assistans. Samt att godkänna en utökning av ett
administrativt stöd under 2013 och 2014.
Omsorgsnämnden överlämnar åt verksamhetschefen för FSS och administrativa
chefen att bedöma hur stort det administrativa stödet behöver vara.
Omsorgsnämnden ska få fortlöpande redovisning av projektet samt en
utvärdering i oktober 2014.
_____
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§ 85
Överflyttning av fritidsverksamhet för vuxna
funktionshindrade
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att uppdraget om att
ordna fritidsverksamhet för vuxna funktionsnedsatta förs över från
fritidsnämnden till omsorgsnämnden från och med den 1 januari 2014 och att
budgeterade medel för verksamheten, 800 tkr justeras i 2014 års budgetram.
Bakgrund

Fritidsnämnden i Hässleholms kommun har sedan 2002 drivit fritidsverksamhet
för vuxna utvecklingsstörda, dessförinnan drevs den av omsorgsnämnden. I
samband med budget 2013 ändrade fritidsnämnden benämningen till
fritidsverksamhet för vuxna funktionsnedsatta. För i stort sett samtliga kommuner
i landet ligger denna typ av verksamhet inom omsorgsnämndens ansvar.
Hässleholms kommun är unika med att uppdraget ligger inom fritidsnämndens
ansvar. Omsorgsförvaltningen och fritidsförvaltningen delar uppfattningen att
verksamheten bör hanteras av omsorgsförvaltningen. Detta med tanke på att
deltagarna i verksamheten är i stort sett inom samma målgrupp som i övrigt
hanteras av omsorgsförvaltningen. Det skapar bättre förutsättningar för att ge
målgruppen en mer anpassad verksamhet efter deras behov. Samtidigt sker ofta
förändringar av individer och grupper som omsorgen ansvarar för. Ett ytterligare
skäl för att genomföra förändringen vid årsskiftet 2013/2014 är att nuvarande
personal inom fritidsförvaltningen slutar med pensionsavgång. Omsorgschefens
bedömning är att en överföring av ansvar och resurser kan skapa mervärde för
målgruppen och ökade möjligheter till samordning av personalresurser.
Budgetmässigt bör de medel som fritidsnämnden avsatt för verksamheten (totalt
800 tkr) föras över till omsorgsnämnden från och med 1 januari 2014 totalt 800
tkr.
_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden 2013-08-27
Justering

Utdraget bestyrkes

22(25)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-08-27

Omsorgsnämnden 2013-08-27

§ 86
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.

2013-06-01 –2013-07-31

Hemtjänst, bifall och avslag
Hemtjänst, särskilt boende, bifall och avslag
Särskilt boende, bifall och avslag
Avlösning, bifall och avslag
Kontaktperson, bifall och avslag
Trygghetslarm, bifall och avslag
Matdistribution, bifall och avslag
Boendestöd, bifall och avslag
Bostad med särskild service, bifall och avslag
Ledsagning, bifall och avslag
Serviceinsatser, bifall och avslag
Korttid, bifall och avslag
Dagverksamhet dementa, bifall och avslag
Dagverksamhet psyk fh, bifall och avslag
Dagverksamhet fys fh, bifall och avslag
Anhörigvårdare, bifall och avslag
Trygghetsuppringning, bifall och avslag

275+3
13+0
29+1
8+0
13+1
237+0
146+0
12+0
2+1
3+0
9+0
106+3
7+0
2+0
1+1
2+3
6+0

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

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall och avslag,
13-06-01—2013-07-31
31+8 beslut
c. Anställningar omr FSS 2013-06-19- -06-24, ÄO 2013-06-07—07-18
d. Underlag för avskrivning av utestående fordringar,
2013-06-11, -07-05, 07-18, 07-23, 07-25, 07-29
e. Jämkning Säbo, 2013-01-14—2013-06-04
f. Arbetsutskottet protokoll sekretess 2013-08-13
_____
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§ 87
Föreligger för kännedom följande handlingar
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna

1. Kösituationen
2. Kommunstyrelsen protokoll, 2013-06-12, § 137, Interna kontrollplaner
för kommunens verksamhet 2013, § 138 Internhyror 2013, finansiering
och ramförändringar.
3. Kommunstyrelsen protokoll 2013-08-07, § 160 Principer för hantering
av kommunens lokalvårdskostnader samt omdisponering av anslag, § 172
svar på revisionsrapport-Granskning av hemvården-åtgärdsplan inklusive
tidsplan
4. Skrivelse och svar från anhörigrådet angående nedskärning av antalet
avgiftsfria avlösningstimmar.
5. Arbetsutskottets protokoll 2013-08-13
_____
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§ 88
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Information från verksamhetschef Charlotte Nygren Bonnier:
-

PAN-anställning

-

Digitalt nyckelsystem

Information från omsorgschef Annika Andersson:
− Inbjudan till FUB:s medlemsmöte 25/9 kl 18.30.
− Rekrytering av nya verksamhetschefer för särskilt boende respektive ordinärt
boende pågår. Under rekryteringsprocessen kommer enhetschef Anna-Lena
Eriksson att gå in som tf verksamhetschef för särskilt boende och enhetschef
Cecilia Sixten som tf verksamhetschef för ordinärt boende fr o m 1 oktober.
− Enligt Stephan Persson, VD Hässlehem är det 32 hyreskontrakt skrivna för
trygghetsboendet Pärlan. Intresset är stort och de har mellan 2-3 visningar per
vecka.
− Information om personärende.
− Information från budgetdialog den 5/8 samt redovisning av
kostnadsutveckling mellan åren 2009-2013.
Information från nämndsekreterare Iréne Persson
-

Fördjupad översiktsplan Hässleholms stad. Det är tid att lämna in sina
eventuella synpunkter. Nämnden har inga synpunkter.

-

Kontaktpolitikerdagen den 10 september, återsamling på Högalid kl 15.00
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