SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(15)

Omsorgsnämnden

Plats och tid

Högalidshemmet, storstugan, 2015-01-27 kl. 13.00 – 16.40

Beslutande
Ledamöter

Thomas Rasmusson (s) ordförande
Solbritt Lindborg (mp) 1.e v ordförande
Åsa Kull Persson (c)
Anders Wallentheim (s)
Anita Peterson (v)
Håkan Spångberg (sd)
Jennie Strömberg (sd)
Margaretha Lindquist (kd)

Tjänstgörande ersättare

Johanna Hörgerud (sd) för Åsa Erlandsson (sd)
Annette Badics (s) för Meta Jarl (s)
Anders Zachrisson (m) för Karin Axelsson (m)

Övriga närvarande
Ersättare

Sofia Svensson (s)
Kerstin Andersson (c)
Jonny Holst (s)
Conny Bengtsson (s) § 2-3 kl.15.00
Sune Levin (fv)
Hans J Werner (fp)

Tjänstemän

Annika Andersson omsorgschef, Elisabet Mineur verksamhetschef, Maria
Elfblad verksamhetschef, Cecilia Sixten verksamhetschef, Carl Johan
Tykesson chef för administration och utveckling, Jan Nilsson projektledare,
Catarina Harden, controller, Iréne Persson nämndsekreterare

Utses att justera
Justeringens plats

Solbritt Lindborg
Kasern Johnsson

Justerade paragrafer

§§ 2 - 10

Underskrift

Sekreterare

Iréne Persson
Ordförande

Thomas Rasmusson
Justerare

Solbritt Lindborg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

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

Hässleholms kommun, omsorgsnämnden

Sammanträdesdag

2015-01-27

Datum då anslaget
sätts upp

2015-02-04

Datum då anslaget
tas ned

2015-02-25

Förvaringsplats
för protokollet

Kasern Johnsson, Löjtnant Granlunds väg 14

Underskrift

Nämndsekreterare Iréne Persson

Datum då anslaget
togs ned

Signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-01-27

2014/544 040

omsorgsnämnden

§2
§ 1 au 2015-01-14
§ 105 on 2014-12-16
§ 77 au 2014-12-01
Ändrad taxa för trygghetslarm
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
-

avgiften för trygghetslarm höjs till 200 kr per månad från 1 april 2015

-

avgiften för extra larmklocka är oförändrad för 2015, det vill säga 75 kr

-

avgifterna från 2016 ska justereras årligen utifrån förändringar i
prisbasbeloppet

-

föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar att
antaga föreslagna ändringar gällande taxa för trygghetslarm.

Avslagsyrkande
Håkan Spångberg (sd) yrkar avslag på förslaget med hänvisning till skriftligt
avslagsyrkande. Avslagsyrkandet medges läggas till protokollet som en bilaga.
Omröstning
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra. Ordförande finner att
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Håkan Spångberg (sd), Jennie Strömberg (sd) och Johanna Hörgerud (sd)
reseverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-01-27

2014/544 040

omsorgsnämnden

Forts § 2
Bakgrund
Omsorgsnämnden beslutade i december 2014, § 105, att återremittera ärendet till
sitt sammanträde 2015-01-27 för ytterligare utredning av förvaltningen. Ärendet
har kompletterats med en beskrivning, av den tekniska utvecklingen och framtida
kostnader för trygghetslarm. Bland annat framgår att den årliga kostnaden för
trygghetslarm kommer att öka med 1,4 mnkr.
Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats med syfte att skapa trygghet för den
enskilde. I Hässleholms kommun finns för närvarande cirka 1 350 personer som
är beviljade trygghetslarm.
Omsorgsnämnden har i samband med prognostiserad budgetavvikelse redovisat
möjliga åtgärder för att få en budget i balans. Häribland finns ett förslag om att
höja nuvarande taxa för trygghetslarm.
Nuvarande avgift uppgår till 150 kronor per månad. Avgiften för ytterligare
en larmklocka uppgår till 75 kronor per månad. Månadsavgiften på 150
kronor har varit oförändrad sedan januari 1996.
Omsorgsförvaltningen föreslår att avgiften för trygghetslarm höjs från 150 till 300
kronor per månad och att avgiften för extraklocka höjs från 75 till 100 kronor per
månad. Ingen installationsavgift föreslås. Ingen avgiftsdebitering föreslås för
insatser som utförs vid utryckning på larm. Intäktsökningen beräknas till 600 000
kronor per helår.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-01-14 § 1
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att anta
arbetsutskottets förslag på taxa som innebär att:
-

avgiften för trygghetslarm höjs till 200 kr per månad från 1 april 2015
avgiften för extra larmklocka är oförändrad för 2015, det vill säga 75 kr
avgifterna från 2016 ska justereras årligen utifrån förändringar i
prisbasbeloppet

omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-01-27

2014/544 040

omsorgsnämnden

Forts § 2
Yrkande 4 st
Åsa Erlandsson (sd) yrkar på att avgiften för trygghetslarm och extra larmklocka
blir oförändrad samt att avgifterna från 2016 ska justeras årligen utifrån
förändringar i prisbasbeloppet.
Solbritt Lindborg (mp) yrkar på att avgiften för trygghetslarm höjs till 200 kr
per månad från 1 april 2015, att taxan för extra larmklocka är oförändrad för
2015, det vill säga 75 kr samt att avgifterna från 2016 ska justeras årligen
utifrån förändringar i prisbasbeloppet
Åsa Kull Persson (c) yrkar bifall till Solbritt Lindborgs yrkande
Karin Axelsson (m) yrkar bifall till Solbritt Lindborgs yrkande
Omröstning
Ordförande ställer Åsa Erlandsson yrkande mot Solbritt Lindborgs yrkande
och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Solbritt Lindborgs yrkande.
Reservation
Åsa Erlandsson (sd) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
Omsorgsnämnden 2014-12-16 § 105
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till den 2015-01-27 för
ytterligare utredning av förvaltningen.
Arbetsutskottet 2014-12-01 § 77
Omsorgsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar att antaga föreslagna ändringar i gällande taxa för
trygghetslarm.
Rolf Delcomyn (S) och Irene Nilsson (S) deltar ej i beslutet
Kerstin Andersson (C) deltar ej i beslutet
_____
Sänt till:
Kommunfullmäktige

omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-01-27

2014/513 040

omsorgsnämnden

§3
§ 2 au 2015-01-14
§ 95 on 2014-11-28
§ 70 au 2014-11-10
Internbudget 2015
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
- godkänna arbetsutskottets förslag till internbudget för 2015
- ge omsorgschefen i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder,
motsvarande 11,1 mnkr, för att få en internbudget inom den av
kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2015
Reservation
Håkan Spångberg (sd), Jennie Strömberg (sd) och Johanna Hörgerud (sd) deltar ej
i beslutet
Margaretha Lindquist (kd) och Anders Zachrisson (m) deltar ej i beslutet
Bakgrund
Omsorgschefen redovisade i november 2014 behov av en utökad budgetram med
40,3 mnkr.
Omsorgsnämnden beslutade 2014-11-28; §95 att ge omsorgschefen i uppdrag att
till nämndens sammanträde i januari 2015 återkomma med förslag på
internbudget utifrån kommunfullmäktiges fastställda budgetramen för 2015.
Omsorgschefen återkommer nu med ett förslag på internbudget som innebär ett
tillskott på 22,7 mnkr. Det är en reduktion med 17,6 mnkr jämfört med tidigare
förslag. Det är inte längre budgeterat för ytterligare volymökningar år 2015.
Utökning av demensplatser och andra kvalitetsförbättrande åtgärder som
förvaltningen redovisade behov av i november är också borttagna.
Trots ovan beskrivna reduktioner kvarstår en ofinansierad post, ett behov av
åtgärder, om 11,1 mnkr som framför allt beror på att man måste budgetera de
omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-01-27

2014/513 040

omsorgsnämnden

Forts § 3
volymökningar som successivt har skett under år 2014 och som ger helårseffekt
under år 2015.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-01-14 § 2
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att
- godkänna arbetsutskottets förslag till internbudget för 2015
- ge omsorgschefen i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder,
motsvarande 11,1 mnkr, för att få en internbudget inom den av
kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2015
Yrkande
Solbritt Lindborg (mp) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Åsa Kull Persson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Reservation
Åsa Erlandsson (sd) deltar ej i beslutet
Karin Axelsson (m) deltar ej i beslutet
Omsorgsnämnden 2014-11-28 § 95
Omsorgsnämnden beslutar att:
Utifrån det av förvaltningen redovisade utökade behovet för 2015 ge
omsorgschefen i uppdrag att till omsorgsnämndens sammanträde i januari 2015
återkomma med förslag på internbudget utifrån den av kommunfullmäktige
beslutade budgetramen.
Arbetsutskottet 2014-11-10 § 70
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att förslå omsorgsnämnden besluta att:
Utifrån det av förvaltningen redovisade utökade behovet för 2015 ge
omsorgschefen i uppdrag att till omsorgsnämndens sammanträde i januari 2015
återkomma med förslag på internbudget utifrån den av kommunfullmäktige
beslutade budgetramen.
Rolf Delcomyn (S) och Thomas Rasmusson (S) deltar ej i beslutet.
_____
Sänt till: Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen
omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

7(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-01-27

2015/2 012

omsorgsnämnden

§4
§ 3 au 2015-01-14
Verksamhetsplan 2015-2018
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna omsorgschefens förslag på
verksamhetsplan för mandatperioden 2015-2018 med ändringen
-

att stryka ”Timvikarier utan utbildning skall avslutas efter 300
anställningsdagar om de inte påbörjat utbildning” ur verksamhetsplanen.

Bakgrund
I mars 2011 fattade kommunfullmäktige beslut om en målstyrningsmodell i syftet
att förstärka det strategiska perspektivet och skapa en röd tråd i styrningen för att
därmed öka transparensen och effektiviteten i kommunens verksamhet. Utifrån
omvärldsanalys och utvärdering beslutar kommunfullmäktige om en strategisk
plan som beskriver den framtida ambitionsnivån i form av utvecklingsmål.
Nämnderna har därefter till uppgift att utifrån dessa formulera egna utvecklingsmål
för den närmaste fyraårsperioden som sedan bryts ner till årsmål. 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.
Förvaltningen har utifrån framtida utmaningar och utvecklingsbehov tagit fram
förslag på verksamhetsplan med mål, målindikatorer samt handlingsplan för
mandatperioden 2015-2018. En hög grad av delaktighet bland medarbetarna har
eftersträvats vid framtagande av förslag till verksamhetsplan och förväntas
underlätta förankringen i förvaltningen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-01-14 § 3
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna
omsorgschefens förslag på verksamhetsplan för mandatperioden 2015-2018.

omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-01-27

2015/2 012

omsorgsnämnden

Forts § 4
Yrkande 4 st
Karin Axelsson (m) yrkar bifall till förslaget
Solbritt Lindborg (mp) yrkar bifall till förslaget
Åsa Kull Persson (c) yrkar bifall till förslaget
Åsa Erlandsson (sd) yrkar bifall till förslaget
_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen

omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-01-27

2014/580 002

omsorgsnämnden

§5
§ 4 au 2015-01-14
Delegationsbestämmelser för omsorgsnämnden 2015
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att antaga förslag till delegationsbestämmelser för
omsorgsnämnden i Hässleholms kommun att gälla från och med 2015-02-01 med
följande tillägg:
-

8:2 tecknande av avtal till högre belopp än 1 000 000 kr i varje enskilt fall,
delegat ON au

-

Övrigt, fördelning av arbetsmiljöuppgifter från omsorgsnämnden till
förvaltningschef, delegat omsorgsnämndens ordförande

Bakgrund
En årlig översyn av delegationsbestämmelserna har gjorts. Ett antal ändringar och
tillägg föreslås enligt bifogade handlingar.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-01-14 § 4
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att antaga bifogat
förslag till delegations-bestämmelser för omsorgsnämnden i Hässleholms
kommun att gälla från och med 2015-02-01.
_____

omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-01-27

2015/1 030

omsorgsnämnden

§6
§ 5 au 2015-01-14
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ordförande i omsorgsnämnden får i uppdrag att
fördela arbetsmiljöansvaret från omsorgsnämnden till omsorgschefen i enlighet
med Hässleholm kommuns rutiner.
Bakgrund
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i en organisation skall följa den
organisationsstruktur som finns i verksamheten. Detta betyder att beslut och
ansvar i organisationen skall fattas på rätt chefsnivå. I Arbetsmiljöverkets
författningssamling kring det Systematiska arbetsmiljöarbetet finns ett krav på
sådan fördelning och att denna skall ske skriftligt. Då det är respektive
nämnd/styrelse som ansvarar för verksamheten, skall fördelningen i organisation
utifrån respektive nämnd/styrelse. I en rutin framtagen gällande fördelning av
arbetsmiljöuppgifter, framgår det att det med tydlighet att respektive
nämnd/styrelse skall fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen.
Vid ny mandatperiod skall omsorgsnämnden fördela arbetsmiljöuppgifter till
omsorgschefen. Därför föreslås att ordförande i omsorgsnämnden får i uppdrag
att fördela arbetsmiljöansvaret enligt den skriftliga rutin som finns inom
Hässleholms kommun.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-01-14 § 5
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att ordförande i
omsorgsnämnden får i uppdrag att fördela arbetsmiljöansvaret från
omsorgsnämnden till omsorgschefen i enlighet med Hässleholm kommuns
rutiner.
_____
Sänt till:
Personalavdelningen

omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-01-27

omsorgsnämnden

§7
§ 6 au 2015-01-14
Valärende
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag
Bakgrund
Omsorgsnämnden väljer Solbritt Lindborg (mp) som ordinarie ledamot i Östra
Skånes hjälpmedelsnämnd (HÖS) och ersättare Anders Zachrisson (m)
Omsorgsnämnden väljer Thomas Rasmusson (s) som ordinarie ledamot i
anhörigrådet och ersättare Solbritt Lindborg (mp) och Åsa Erlandsson (sd)
Omsorgsnämndens kontaktpolitiker för FSS är de som representerar nämnden
gentemot FUB, Anita Peterson (v), Sofia Svensson (s), Anders Zachrisson (m),
Solbritt Lindborg (mp), Meta Jarl (s), Karin Axelsson (m), Jennie Strömberg (sd)
och Margaretha Lindquist (kd).
Omsorgsnämnden avvaktar val till gemensamt politikerråd mellan Skånetrafiken
och berörda kommuner, KPR och KHR.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-01-14 § 6
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta enligt förslag.
_____
Sänt till:
Respektive berörd verksamhet

omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

12(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-01-27

omsorgsnämnden

§8
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
1.
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2014-12-01—2014-12-31
1 Anhörigvårdare
2 Avlösning
3 kontaktperson
4 Boendestöd
5 Dagverksamhet
6 Dagverksamhet, fysiskt funktionshindrade
7 Familjehem vuxna
8 Hemtjänst
9 Korttid
10 Ledsagning
11 Matdistribution
12 Särskilt Boende
13 Trygghetslarm
14 Trygghetsuppringning

bifall/avslag
0
3
5
0
5
0
5
0
1
0
1
0
0
1
137
3
30
0
1
0
75
0
16
3
125
0
1
0

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall och avslag,
2014-12-01—2014-12-31
18+2 beslut
c. Anställningar omr ÄO 2014-11-18- 2014-12-30, omr FSS 2014-12-22,
2015-01-08.
d. Underlag för avskrivning av utestående fodringar, 2014-11-12,
2014-11-13
e. Arbetsutskottets protokoll 2015-01-14, sekretess

omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-01-27

omsorgsnämnden

§9
För kännedom
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna.
1.Kösituationen
2. Kommunfullmäktige protokollsutdrag, 2014-11-24 § 126
Delårsrapport, § 128 samordnare flyktingfrågor
3. Kommunala pensionärsrådets protokoll 2014-11-20
4. Kommunala handikapprådets protokoll 2014-12-04
5. Förvaltningsövergripande samverkan, protokoll, 2014-12-08
6. Arbetsutskottets protokoll 2015-01-14.
_____

omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-01-27

omsorgsnämnden

§ 10
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Omsorgschef Annika Andersson informerar om följande:
-

Tack från socialchef Bodil Sundlöf

-

Mål- och budgetmöte 10 mars, ordförande och 1:e v ordförande deltar
tillsammans med omsorgschefen.

_____

omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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