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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

Underskrift

Sekreterare

Iréne Persson
Ordförande

Lina Bengtsson (M)
Justerare

Rolf Delcomyn (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden 2013-11-19

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

Hässleholms kommun, Omsorgsnämnden

Sammanträdesdag

2013-12-17

Datum då anslaget
sätts upp

2013-12-19

Datum då anslaget
tas ned

2014-01-09

Förvaringsplats
för protokollet

Omsorgsförvaltningen Löjtnant Granlunds väg 14

Underskrift

Nämndsekreterare Iréne Persson

Datum då anslaget
togs ned

Signatur

Omsorgsnämnden 2013-12-17
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-12-17

Omsorgsnämnden 2013-12-17

§ 115
Ändring av dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande Lina Bengtsson (M) föreslår att dagordningen ändras enligt följande:

Tillkommande ärende:
•

Huvudrapportör till IVO

_____

Omsorgsnämnden 2013-12-17
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-12-17

2013/581 012

Omsorgsnämnden 2013-12-17

§ 116
§ 95 au 2013-12-03
Kvalitetsledningssystem
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till omsorgsnämndens
sammanträde 2014-02-25 på grund av att samverkan inte skett med de fackliga
organisationerna
Skäl till beslut
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård
socialtjänst och verksamheter enligt LSS. Utifrån SOSFS 2011:9 behöver
Omsorgsförvaltningen ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande
kunna utveckla och säkra kvaliteten för all vård och omsorg som bedrivs av
Omsorgsnämnden. Ledningssystemet ska utgöra ett stöd för planering,
genomförande, utvärdering och förbättring av Omsorgsförvaltningens samtliga
verksamheter.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, verksamhetsutvecklare och kvalitetscontroller
har tillsammans fått i uppgift att upprätta ett kvalitetsledningssystem för
Omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-12-03 § 95
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden godkänna upprättat
kvalitetsledningssystem för omsorgsförvaltningens verksamheter
_____

Omsorgsnämnden 2013-12-17
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-12-17

2013/571 012

Omsorgsnämnden 2013-12-17

§ 117
§ 109 au 2013-11-05
Verksamhetsplan
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på
verksamhetsplan för 2014.
Reservationer
Åsa Erlandsson (SD) deltar ej i beslutet med hänvisning till att verksamhetsplanen
är kopplad till budgeten.
Beskrivning av ärendet
I mars 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om att införa en
målstyrningsmodell. Syftet med den nya modellen är att förstärka det strategiska
perspektivet och skapa en röd tråd i styrningen för att därmed öka transparensen
och effektiviteten i kommunens verksamhet. Utifrån visionen och strävan efter
god ekonomisk hushållning har sju övergripande mål formulerats. Dessa mål
beaktar den finansiella såväl som den verksamhetsmässiga aspekten av
kommunens uppdrag. God ekonomisk hushållning innebär att kommunens
resurser används på ett demokratiskt, effektivt och hållbart sätt. Grunden till en
framgångsrik styrning ligger i förmågan att förtydliga den politiska färdriktningen
genom att bryta ned de övergripande målen till utvecklings- respektive årsmål med
tydliga indikatorer. Dessa mål och indikatorer ska sedan följas upp under året.
Förvaltningens ledningsgrupp har tagit fram förslag på utvecklings- och årsmål
tillsammans med indikatorer samt aktiviteter för verksamhetsåret 2014. I
processen har ledningsgruppen strävat efter att ha en hög delaktighet för att
involvera medarbetarna så att föreslagna mål är förankrade.

Omsorgsnämnden 2013-12-17
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-12-17

2013/571 012

Omsorgsnämnden 2013-12-17

Forts § 117
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-12-17 § 109
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna
förvaltningens förslag på verksamhetsplan för 2014.
_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden 2013-12-17
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-12-17

2013/579 012

Omsorgsnämnden 2013-12-17

§ 118
§ 96 au 2013-12-03
Resursfördelning inom särskilt boende
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på införande av
resursfördelning inom särskilt boende.
Skäl till beslut
Omsorgsnämnden beslutade 2012-11-20, § 134 att ge förvaltningen i uppdrag att
ta fram förslag på tydliga modeller för resursfördelning som är volymbaserad och
som kan tillämpas senast fr.o.m. 2014.
Beskrivning av ärendet
Det råder i dagsläget en orättvisa mellan de särskilda boendena avseende
bemanning. Resursfördelningen visar hur vi når en fördelning där
förutsättningarna är lika mellan boendena. Modellen som i dagsläget är möjlig att
presentera är ett steg i rätt riktning mot en optimal resursfördelning. Arbetet för
att nå den optimala resursfördelningen sker i 2 steg. Steg 1 anses möjligt att
genomföras till 2014-01-01.
Till verksamheten särskilt boende kommer 27,14 årsarbetare att tillföras.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-12-03 § 96
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna
förvaltningens förslag på införande av resursfördelning inom särskilt boende.
_____

Omsorgsnämnden 2013-12-17
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-12-17

2013/573 012

Omsorgsnämnden 2013-12-17

§ 119
§ 97 au 2013-12-03
Resursfördelning inom ordinärt boende
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på
resursfördelning för hemtjänsten under 2014 och att kontinuerlig uppföljning
redovisas till omsorgsnämnden i samband med ekonomisk månadsuppföljning.
Skäl till beslut
Omsorgsnämnden beslutade 2012-11-20, § 134 att ge förvaltningen i uppdrag att
ta fram förslag på tydliga modeller för resursfördelning som är volymbaserad och
som kan tillämpas senast fr.o.m. 2014.
Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska tilldelningen gentemot de olika enheterna har varit och är
fortfarande traditionell budget. Rättviseaspekten, liksom att en traditionell budget
inte skapar några incitament för att minska kostnader, är två av de vanligaste
argumenten för att övergå till ett prestationsbaserat resursfördelningssystem.
Tanken med ett resursfördelningssystem är att enheterna ska ha samma
ekonomiska förutsättningar att bedriva vård. Ökar vårdtyngden och antalet
utförda timmar, ska enheten kompenseras.
En ingående analys har gjorts av personalkostnader inom hemtjänsten där en
jämförelse mellan enheterna varit i fokus. Ersättningsmodellen som föreslås för
resursfördelning inom hemtjänsten innebär att varje hemtjänstenhet erhåller en
ekonomisk ersättning grundat på mängden utförd tid. Nivån på ersättningen är
framtagen efter analyser av verksamhetens nuvarande kostnader och är indelad i
tre nivåer; tätort ett och två samt landsbygd.
Modellen är ett steg på vägen mot en optimal resursfördelning av det ordinära
boendet.

Omsorgsnämnden 2013-12-17
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-12-17

2013/573 012

Omsorgsnämnden 2013-12-17

Forts § 119
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-11-05 § 83

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna
förvaltningens förslag på resursfördelning för hemtjänsten under 2014 och att
kontinuerlig uppföljning redovisas till omsorgsnämnden i samband med
ekonomisk månadsuppföljning.
_____

Omsorgsnämnden 2013-12-17
Justering

Utdraget bestyrkes

10(35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-12-17

2013/577 040

Omsorgsnämnden 2013-12-17

§ 120
§ 99 au 2013-12-03
2014 års ersättningsnivå till leverantörer inom ramen
för valfrihetssystem i hemtjänsten
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar om att 2014 års ersättningsnivåer höjs från;
309 kronor till 319 kronor per timme i områdena 1, 2, 7 och 9 (tätort), samt från
328 kronor till 339 kronor per timme i områdena 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 och 12
(landsbygd)
Skäl till beslut
I förfrågningsunderlaget för valfrihetssystem inom hemtjänst framgår i punkten
3.1.1 att ersättningsnivåerna årligen ska beslutas av omsorgsnämnden.
Beskrivning av ärende
Eftersom arbetsmarknadens parter, med jämna mellanrum, skriver avtal som
genererar löneökningar ska också ersättningen till leverantörer av servicetjänster
inom ramen för valfrihetssystem i hemtjänsten kompenseras. För att under år
2014 hamna på ersättningsnivåer som bygger på självkostnads-principen kommer
ersättningen till leverantörerna av servicetjänster inom ramen för valfrihetssystem
i hemtjänsten öka med 10 respektive 11 kronor per timme. Prognosen för 2013 är
att det kommer att utföras 5 500 timmar av externa leverantörer av
hemtjänstinsatser. Volymen har under 2013 varierat men visar ingen tydlig
tendens till varken ökning eller minskning. En bedömning är att samma volym
hemtjänst kommer att utföras under 2014. Prishöjningen medför en ökad kostnad
för förvaltningen på 50 000 kr. De höjda hemtjänsttaxorna kommer dock att ge er
intäkter 2014 jämfört med 2013 till ett uppskattat belopp av 30 000 kr.

Omsorgsnämnden 2013-12-17
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-12-17

2013/577 040

Omsorgsnämnden 2013-12-17

Forts § 120
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-12-03 § 99

Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta om att 2014 års
ersättningsnivåer höjs från;
309 kronor till 319 kronor per timme i områdena 1, 2, 7 och 9 (tätort), samt från
328 kronor till 339 kronor per timme i områdena 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 och 12
(landsbygd)
Reservationer
Rolf Delcomyn (S) och Thomas Rasmusson (S) deltar ej i beslutet
_____

Omsorgsnämnden 2013-12-17
Justering

Utdraget bestyrkes

12(35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-12-17

2013/578 040

Omsorgsnämnden 2013-12-17

§ 121
§ 100 au 2013-12-03
2014 års ersättningsnivåer till vistelsekommun när
Hässleholms kommun har begärt verkställighet enligt
2a kap. 6 § 2 Socialtjänstlagen
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar om 2014 års ersättningsnivå;
353 kronor per timme för utförda insatser enligt Socialtjänstlagen SoL.
Oberoende om brukaren vistas i tätort eller landsbygd är ersättningsnivån lika.
Timpriset avser faktiskt utförd tid hos brukaren vilket innebär att all form av så
kallad kringtid ingår i timpriset.
500 kronor för installation och avinstallation av trygghetslarm
65 kronor per distribuerad lunch
Skäl till beslut
Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 2 a kap. 6 § 2
Socialtjänstlagen (SoL), ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för
verkställighetskostnaderna vilket framgår i 2 a kap 7 § SoL. Ersättningen ska
betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för
motsvarande insatser. Omsorgsförvaltningen är därmed skyldig att meddela
vistelsekommunerna aktuella ersättningar.
Beskrivning av ärende
Ersättningsbeloppet grundar sig på självkostnadsprincipen vilket regleras i 8 kap.
3c § Kommunallagen. Då omsorgsförvaltningen redan har framräknade
ersättningsnivåer till leverantörer av servicetjänster inom ramen för
valfrihetssystem inom hemtjänsten har dessa belopp lagt grunden för
beräkningen.

Omsorgsnämnden 2013-12-17
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-12-17

2013/578 040

Omsorgsnämnden 2013-12-17

Forts § 121
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-12-03 § 100
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta om 2014 års
ersättningsnivå;
353 kronor per timme för utförda insatser enligt Socialtjänstlagen SoL.
Oberoende om brukaren vistas i tätort eller landsbygd är ersättningsnivån lika.
Timpriset avser faktiskt utförd tid hos brukaren vilket innebär att all form av så
kallad kringtid ingår i timpriset.
500 kronor för installation och avinstallation av trygghetslarm
65 kronor per distribuerad lunch
_____

Omsorgsnämnden 2013-12-17
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-12-17

2013/584 731

Omsorgsnämnden 2013-12-17

§ 122
§ 103 au 2013-12-03
Överenskommelse om samarbete mellan barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och
omsorgsnämnden.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget på överenskommelse mellan
barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden.
Skäl till beslut
Omsorgsnämnden 2013-02-19 §10 att ge förvaltningscheferna för barn- och
utbildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen i uppdrag
att utifrån föreslagna rubriker ta fram ett förslag på samarbetsavtal mellan
nämnderna.
Beskrivning av ärende
Barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden har av
kommunfullmäktige fått i uppdrag att samverka kring barn och unga med
särskilda behov.
Berörda nämnder har sedan tidigare fattat beslut om gemensamma mål för
samaretet kring barn och unga samt organisationen för ledning och styrning.
Dessutom har förvaltningscheferna för barn- och utbildningsförvaltningen,
omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen i uppdrag att utifrån föreslagna
rubriker ta fram ett förslag på samarbetsavtal mellan nämnderna.
Ledningsgruppen för samarbetet mellan de tre förvaltningarna har på uppdrag att
förvaltningscheferna tagit fram ett förslag på överenskommelse om samarbetet
mellan barn- och utbildningsförvaltningen, omsorgsnämnden och socialnämnden
enligt bifogad bilaga. Överenskommelsen skall godkännas av kommunfullmäktige.

Omsorgsnämnden 2013-12-17
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-12-17

2013/584 731

Omsorgsnämnden 2013-12-17

Forts 122
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-12-03 § 103
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna
förslaget på överenskommelse mellan barn- och utbildningsnämnden,
omsorgsnämnden och socialnämnden.
_____
Sänt till:
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Omsorgsnämnden 2013-12-17
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-12-17

2013/529 006

Omsorgsnämnden 2013-12-17

§ 123
§ 104 au 2013-12-03
Ansökan statsbidrag - omvårdnadslyftet
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ansöka om statsbidrag för Omvårdnadslyftet 2014
till Socialstyrelsen.
Skäl till Beslut
Socialstyrelsen ska efter ansökan fördela i storleksordningen 150 miljoner till
kommunerna för att under det första halvåret 2014 stärka kompetensen inom
äldre- och funktionshinderomsorgen, förutsatt att riksdagen beviljar medel till
ändamålet. Fördelningsramarna kommer att presenteras i januari 2014. De medel
som kommunen ansöker om och blir beviljade återbetalas om de inte används.
Beskrivning av ärendet
Inom Omsorgsförvaltningens verksamheter finns ett löpande behov av
kompetensutveckling bland annat inom demensvård. FlexVux kan anordna en
uppdragsutbildning
i vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 poäng, som är en statsbidragsberättigad utbildning enligt Socialstyrelsens direktiv. Förvaltningen avser att
diskutera med FlexVux om omfattning och lämpligt upplägg. Förvaltningens
egenkostnad ska beräknas och beslut om genomförande tas efter att dessa
kostnader är kända. Eventuellt kan andra uppdragsutbildningar upphandlas efter
noggrann prioritering och kostnadsberäkning.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-12-03 § 104
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att ansöka om
statsbidrag för Omvårdnadslyftet 2014 till Socialstyrelsen.
_____
Sänt till: socialstyrelsen
Omsorgsnämnden 2013-12-17
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-12-17

2013/529 006

Omsorgsnämnden 2013-12-17

§ 124
§ 105 au 2013-12-03
§ 111 on 2013-11-19
§ 87 au 2013-11-05
Sammanträdestider 2014
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att fastställa november månads sammanträdestid för
2014 samt ändra datum i juni till den 18 juni.
Skäl till Beslut
Omsorgsnämnden beslutade den 2013-11-19 § 111 att anta de föreslasgna
sammanträdestiderna förutom för november månad.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-12-03 § 105
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att fastställa
november månads sammanträdestid för 2014.
_____
Sänt till:
Kommunledningskontoret

Omsorgsnämnden 2013-12-17
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-12-17

2013/509 007

Omsorgsnämnden 2013-12-17

§ 125
§ 101 au 2013-12-03
Svar på revisorernas granskning inom LSS
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på svar på
utvecklingsområde som sitt eget och översända det till de förtroendevalda
revisorerna.
Omsorgchefen får i uppdrag att justera i svaret med anledning av att ärende 2,
kvalitetsledningssystem beslutades återremitteras
Skäl till beslut
Revisorerna önskar omsorgsnämndens skriftliga svar på de iakttagelser som
framkommit senast 2013-12-20.
Beskrivning av ärende
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms
kommun granskat om omsorgsnämnden har ett systematiskt och ändamålsenligt
kvalitetsarbete inom LSS-verksamheten.
Deras sammanfattande bedömning är att omsorgsnämnden inte har ett
systematiskt och ändamålsenligt kvalitetsarbete inom LSS-verksamheten.
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete behöver färdigställas och
utvecklas. De menar vidare att det är viktigt att omsorgsnämnden uttalar mål och
kvalitetskrav avseende LSS-verksamheten.
Revisorerna önskar få svar av nämnden på en rad utvecklingspunkter. I svaret
skall framgå nämndens uppfattning på samtliga punkter, inklusive tidsangivelse
eller plan för åtgärder.

Omsorgsnämnden 2013-12-17
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-12-17

2013/509 007

Omsorgsnämnden 2013-12-17

Forts § 125
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-12-03 § 101
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta
förvaltningens förslag på svar på utvecklingsområde som sitt eget och översända
det till de förtroendevalda revisorerna.
_____
Sänt till:
Revisorerna

Omsorgsnämnden 2013-12-17
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-12-17

2013/572 012

Omsorgsnämnden 2013-12-17

§ 126
§ 102 au 2013-12-03
Förslag på nytt avtal gällande seniorkorten
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt Omsorgsförvaltningen
-att ta fram avtalsförslag mellan Skånetrafiken och Hässleholms kommun om
avgiftsfria resor för kommuninvånare med åldersgräns 75 år från 2014.
Yrkande
Rolf Delcomyn (S) yrkar avslag på att-satsen med hänvisning till att de vill behålla
åldersgränsen på 70 år.
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 att-satsen röstar nej”.
6 ja- röster och 5 nej avlämnas. Se voteringslista
Reservationer
Rolf Delcomyn (S), Irene Nilsson (S) Thomas Rasmusson (S) reserverar sig mot
beslutet
Anita Peterson(V) reserverar sig mot beslutet och bilägger en
protokollsanteckning till protokollet
Åsa Erlandsson (SD) reserverar sig mot beslutet
-----

Omsorgsnämnden 2013-12-17
Justering

Utdraget bestyrkes

21(35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-12-17

2013/572 012
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-att kortet ska beställas via Omsorgsförvaltningen
___
-att hemställa till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om
en årlig administrativ avgift på 300 kr för seniorkorten.
Yrkande
Åsa Erlandsson (SD) yrkar på att de som redan har fått seniorkort får behålla det
däremot skall det vara avgiftsfritt som tidigare.
Lina Bengtson (M) yrkar på bifall till -att satsen
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Bengtssons förslag bifallet.
___
-att de som är under 75 år och redan har erhållit seniorkortet sedan tidigare får
behålla kortet under samma förutsättning som de nya reglerna.
Skäl till beslut
Nuvarande avtal är uppsagt för omförhandling och upphör efter förlängning
2014-03-31
Beskrivning av ärende
Sedan 2003 har Hässleholms kommun haft samarbetsavtal med Skånetrafiken
angående avgiftsfria resor för äldre över 70 år. Avtalet förlängdes 2008-07-01 och
löpte från och med 2010-01-01 ett år i taget med tre månaders uppsägningstid.
Seniorkort för äldre som medför gratisresor inom kommunen är ett stöd som inte
är lagreglerat och som endast finns i några kommuner i Skåne.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-12-03 § 101
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att uppdra åt
Omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2013-12-17
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Forts § 126
att ta fram avtalsförslag mellan Skånetrafiken och Hässleholms kommun om
avgiftsfria resor för kommuninvånare med åldersgräns 75 år,
att kortet ska beställas via Omsorgsförvaltningen och
att en administrativ avgift motsvarande självkostnaden tas ut.
Reservationer
Rolf Delcomyn (S) och Thomas Rasmusson (S) deltar ej i beslutet
_____
Sänt till:
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Forts § 126
Voteringslista Omsorgsnämnden
2013-12-17
Förslag på nytt avtal gällande
seniorkort -att ta fram avtalsförslag
mellan Skånetrafiken och Hässleholms
kommun om avgiftsfria resor för
kommuninvånare med åldersgräns 75
år från 2014.
Datum:

2013-12-17 § 126

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

Anita

Peterson

V

X

Thomas

Rasmusson

S

X

Åsa

Erlandsson

SD

X

Summa

X
X

X

6

__
Omsorgsnämnden 2013-12-17
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§ 127
§ 98 au 2013-12-03
Förslag på förändringar på Ehrenborg,
Kaptensgården och Lyckåsa
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
avveckla trygghetspensionatet på Ehrenborg för att istället omvandla våning 3 till
permanentboende (11 lägenheter)
omvandla avdelning 3 på Kaptensgården till demensavdelning (10 lägenheter) och
att de som idag bor på avdelning flyttar till annat ledigt särskilt boende
korttidsboendet på Lyckåsa ska användas även för dem utan demenssjukdom
Skäl till beslut
Omsorgsnämnden beslutade 2013-10-22; § 94 att ge omsorgschefen i uppdrag att
återkomma med en bedömning av behov av, korttidsplatser, växelvårdsplatser
samt särskilt boende utifrån en helhetsbedömning för att tillgodose medborgarnas
behov på ett kostnadseffektivt sätt samt konsekvensbeskriva en avveckling av
pensionatsplatserna på Ehrenborg.
Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden beslutade 2010-12-15 att inrätta ett trygghetspensionat på
Ehrenborg. Uppföljning sedan dess visar att efterfrågan inte varit så stor.
Efterfrågan på särskilt boende är störst i centrala Hässleholm. Antalet personer
med beslut om särskilt boende som väntar på Lyckåsa har under en längre tid varit
mellan 10-15 personer. Bedömningen är därför att omsorgsnämnden har för
många korttidsplatser och för lite särskilt boende för demenssjuka. För att klara
ett ökat behov av särskilt boende för demenssjuka föreslår omsorgschefen att
trygghetspensionatet skall avvecklas och att våning 3 på Ehrenborg skall
omvandlas till särskilt boende. Ehrenborg lämpar sig sämre som särskilt boende
för demenssjuka och därför föreslås en omvandling på Kaptensgården.

Omsorgsnämnden 2013-12-17
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Forts § 127
Förändringen förutsätter en ökad flexibilitet på korttidsboendet Lyckåsa vilket
innebär att även personen utan demenssjukdom kommer att erbjudas en
korttidsplats på Lyckåsa.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-12-03 § 98
Omsorgsnämnden föreslås besluta att
avveckla trygghetspensionatet på Ehrenborg för att istället omvandla våning 3 till
permanentboende (11 lägenheter)
omvandla avdelning 3 på Kaptensgården till demensavdelning (10 lägenheter) och
att de som idag bor på avdelning flyttar till annat ledigt särskilt boende
korttidsboendet på Lyckåsa ska användas även för dem utan demenssjukdom
_____

Omsorgsnämnden 2013-12-17
Justering

Utdraget bestyrkes

26(35)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2013-12-17

2013/596 731
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§ 128
§ 107 au 2013-12-03
Timersättning för personlig assistans enligt LSS
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att timersättningen för personlig assistans enligt LSS
för 2014 skall uppgå till 264 kr per timme.
Skäl till beslut
Omsorgsnämnden beslutade 2013-10-22; § 90 att utreda möjligheterna för att
timersättningen för personlig assistans som beslutas av kommunen, men utförs av
privat utförare, är den samma som den som kommunen skulle haft om
kommunen tillhandahållit assistansen.
Beskrivning av ärendet
Hässleholm kommunen ersätter idag de privata utförarna med det
schablonbelopp för statlig assistansersättning, som fastställs av regeringen.
Kommunen har enligt lag skyldighet att ge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader
för assistans som regleras i LSS lagstiftningen, därmed ingen skyldighet att följa
schablonbeloppet för statlig assistansersättning. Utredningen om
assistansersättningens kostnader har i sitt betänkande ”Åtgärder mot fusk och
felaktigheter med assistansersättningen” (SOU 2012:6) bland annat funnit att
utbetalning enligt schablonersättningens konstruktion ger företagen möjligheter
till stora vinster per timme.
Förvaltningen anser att ersättningsnivån till de privata utförarna bör motsvara det
timbelopp som budgeteras till de uppdrag som utförs av kommunen. Ny
timersättning från 2014-01-01 förslås därför till 264 kr per timme.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-12-03 § 98
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att timersättningen
för personlig assistans enligt LSS för 2014 skall uppgå till 264 kr per timme.
_____
Omsorgsnämnden 2013-12-17
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§ 129
Utdelande av kvalitetspriset
Beskrivning av ärende
Kvalitetspriset delas ut en gång per år efter beslut i omsorgsnämnden
2008-12-16 § 133. Omsorgsnämnden beslutade att priset delas ut till dem i
Förvaltningen som:
•
•
•
•
•

Medvetet arbetar för att höja kvalitén
Medvetet brutit ner och tydliggjort nämndens mål i konkret vardagsarbete
Medvetet genomfört kvalitetsarbete som bygger på respekt
och integritet för den enskilde brukaren
Medvetet arbetat med att öka trivseln och uppnå ett positivt arbetsklimat
Möjligheter som skapar möjlighet.
_____
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§ 130
§ 108 au 2013-12-03
Internbudget 2014
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
- godkänna arbetsutskottets förslag till internbudget för 2014
- effekter av beslutade besparingsåtgärder skall redovisas vid ekonomisk
månadsuppföljning under året
- ge omsorgschefen i uppdrag att arbeta vidare med utredningsuppdragen så att
omsorgsnämnden skall kunna effektuera den generella besparingen på 0,9 procent
-vid prognostiserat underskott ska ansvarig verksamhetschef i samband med
månadsuppföljning redovisa handlingsplan med åtgärder till omsorgsnämnden

Yrkande
Lina Bengtsson (M) yrkar på att nämnden beslutar om följande: vid prognostiserat
underskott ska ansvarig verksamhetschef i samband med månadsuppföljning
redovisa handlingsplan med åtgärder till omsorgsnämnden
Reservationer
Rolf Delcomyn (S), Irene Nilsson (S), Anita Peterson (V) och Thomas Rasmusson
(S) deltar ej i beslutet.
Åsa Erlandsson (SD) deltar ej i beslutet
Skäl till beslut
Omsorgsnämnden arbetsutskott har vid sammanträde 2013-11-20 och 2013-11-21
fått en grundlig genomgång av förvaltningens bedömning av tillkommande
kostnader och behov för budgetåret 2014 per verksamhet och utifrån dessa har
arbetsutskottet tagit fram förslag på internbudget för 2014.

Omsorgsnämnden 2013-12-17
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Fort § 130
Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämndens driftsbudget för 2014 uppgår till 779 770 tkr.
Omsorgsnämndens driftsbudget är i jämförelse med 2013 utökad med 37 mnkr
(exklusive löneökningar) varav 15 mnkr är riktade budgetmedel för
personalförstärkningar inom särskilt boenden samt 2 mnkr för arbetskläder inom
hemvården.
Förvaltningen redovisar ett behov av en utökning med 50 350 tkr för 2014, vilket
innebär behov av besparingar med 13 350 tkr för att lägga en internbudget i
balans. Utifrån förvaltningens redovisade behov finns en osäkerhet kring behov
av köpta platser inom psykiatri och volymökningar.
På uppdrag av omsorgsnämnden arbetar förvaltningen med en rad utredningar
och åtgärder för att minska kostnaderna. I nuläget är ekonomiska effekter
svårbedömda eftersom en del utredningar inte är klara och ännu saknar politiska
inriktningsbeslut. Därför väljer omsorgsnämnden att lägga en generell besparing
med 0,9 %.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2013-12-03 § 108
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att
- godkänna arbetsutskottets förslag till internbudget för 2014
- effekter av beslutade besparingsåtgärder skall redovisas vid ekonomisk
månadsuppföljning under året
- ge omsorgschefen i uppdrag att arbeta vidare med utredningsuppdragen så att
omsorgsnämnden skall kunna effektuera den generella besparingen på 0,9 procent
Reservationer
Rolf Delcomyn (S) och Thomas Rasmusson (S) deltar ej i beslutet
_____
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§ 131
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
1. Redovisning av delegeringsbeslut
(förteckning finns i pärm på sammanträdet)
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

2013-11-01 –2013-11-30

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
Anhörigvårdare, bifall och avslag
Serviceinsatser, bifall och avslag
Dagverksamhet, dem bifall och avslag
Dagverksamhet psyk fh, bifall och avslag

130+8
5+0
34+1
11+1
3+0
12+0
132+0
4+0
76+0
10+0
0+3
0+1
3+0
1+0

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall och avslag,
13-11-01—2013-11-30
c. Anställningar omr ÄO 2013-11-08—11-28, FSS 2013-11-22
d. Underlag för utestående fodringar 2013-11-20
d. Arbetsutskottet protokoll sekretess 2013-12-03
_____
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§ 132
Föreligger för kännedom följande handlingar
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna

1. Kösituationen
2. Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2013-11-18 § 140, Strategisk
plan med budget 2014 och flerårsplan 2015-207
3. Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2013-11-20 § 243,
Förvaltningsövergripande samverkan i arbetsmarknadsåtgärder
4. Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2013-11-20 § 248 Instruktion för
ärendeberedning
5. Förvaltningsövergripande samverkan, protokoll 2013-11-11
6. Svar på skrivelse väntjänsten Vinslöv
7. Kommunala pensionärsrådet protokoll, 2013-11-21
8. Arbetsutskottets protokoll 2013-11-20, 2013-11-22, 2013-12-03
_____
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§ 133
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Beskrivning av ärende
Annika Andersson omsorgschef informerar om följande:
•

På uppdrag av kommunstyrelsen genomför ekonomiavdelningen
tillsammans med omsorgsförvaltningen en analys av omsorgsnämndens
ekonomi- och verksamhetsstyrning. Slutdatum för fastställt till den 31
mars 2014.

•

Ernst & Young har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna att
genomföra en granskning av biståndsbedömningen inom
omsorgsnämnden. Syftet är att bedöma huruvida omsorgsnämnden har
antagit ändamålsenliga riktlinjer för biståndsbedömning enligt LSS och
SoL. Granskningen ska presenteras för revisorerna den 20 februari.

•

Informerar om en inträffad händelse på Nybohemmet.

Tackar för gott samarbete under året och önskar en God Jul och Gott Nytt
År.
Jan Nilsson utvecklingschef informerar om.
•

LifeCare en mobil helhetslösning för hemvården som blir tillgänglig i och
med Phoniro.

_____
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§ 134
Huvudrapportör
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att myndighetschefen Camilla Strid Lindvall får
uppdraget som huvudrapportör gällande anmälan av ej verkställda beslut till IVO,
Inspektionen för vård och omsorg.
Skäl till beslut
En ny huvudrapportör i förvaltningen måste utses då nuvarande person som har
uppdraget går i pension. Anmälan av huvudrapportör i e-tjänst för anmälan av ej
verkställda beslut lämnas till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Huvudrapportören administrerar rapportörer för förvaltningen och kan skicka in
individrapporter och kvartalsrapporter.
_____
Sänt till:
IVO
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§ 135
Avslutning
Ordförande Lina Bengtsson, tackar för ett gott samarbete under året och önskar
ledamöter, ersättare och tjänstemän God Jul och Gott nytt år
Vice ordförande Kerstin Andersson, tackar ordförande för gott samarbete och
önskar God Jul och Gott nytt år
_____
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