SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(16)

Omsorgsnämnden

Plats och tid

Högalidshemmet, Storstugan, 2015-02-25 kl. 08.30 – 14.45

Beslutande
Ledamöter

Thomas Rasmusson (s) ordförande
Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordförande
Åsa Erlandsson (sd) 2:e v ordförande
Åsa Kull Persson (c)
Meta Jarl (s)
Anders Wallentheim (s) kl 08.30-12.00 del av § 11
Anita Peterson (v) kl 08.30-12.00 del av § 11
Håkan Spångberg (sd)
Jennie Strömberg (sd)
Karin Axelsson (m)
Margaretha Lindquist (kd)

Tjänstgörande ersättare

Annette Badics (s) del av § 11, från kl 13.00 för Anders Wallentheim (s)
Sofia Svensson (s) del av § 11, från kl 13.00 för Anita Peterson (v)

Övriga närvarande
Ersättare

Jonny Holst (s)
Conny Bengtsson (s)
Johanna Hörgerud (sd)
Anders Zachrisson (m)
Hans J Werner (fp)

Tjänstemän

Annika Andersson omsorgschef, Elisabet Mineur verksamhetschef, Maria
Elfblad verksamhetschef, Cecilia Sixten verksamhetschef kl 08.30-12.00,
Kerstin Mauritzson verksamhetschef, Camilla Strid Lindvall
myndighetschef, Jan Nilsson projektledare från kl 13.00, Carl Johan
Tykesson chef för administration och utveckling från kl 13.00, Iréne
Persson nämndsekreterare, Lena Widarsson enhetschef del av § 11, Sabina
Ubel enhetschef del av § 11, Louise Dahlman enhetschef del av § 11, Linnea
Sjögren enhetschef del av § 11, Linda Widmark enhetschef del av § 11,
Anette Ruderstam enhetschef del av § 11.

Utses att justera

Åsa Erlandsson (sd)

Justeringens plats

Kasern Johnsson

Justerade paragrafer

§§ 11 - 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

Underskrift

Sekreterare

Iréne Persson
Ordförande

Thomas Rasmusson
Justerare

Åsa Erlandsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

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

Hässleholms kommun, omsorgsnämnden

Sammanträdesdag

2015-02-25

Datum då anslaget
sätts upp

2015-03-03

Datum då anslaget
tas ned

2015-03-25

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

2015-02-25

2014/158 040

Omsorgsnämnden

§ 11
§ 9 au 2015-02-10
Bokslut 2014
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens bokslutsredovisning för
2014.
Bakgrund
Omsorgsnämnden redovisar i sitt bokslut för 2014 ett sammantaget underskott på
4,7 mnkr. För verksamhetsområdena redovisas avvikelser inom ordinärt boende
+0,5 mnkr, särskilt boende +1,0 mnkr, kök, hälso- och sjukvård och
förebyggande verksamhet +1,3 mnkr, funktionsnedsättning stöd och service -4,0
mnkr och köpt verksamhet samt administration -3,5 mnkr.
I juni redovisades en årsprognos som pekade mot måttligt underkott om ca 1,9
mnkr. Direkt efter sommaren ökade köerna inom äldreomsorgen samtidigt som
det tillkom fler brukare med stora vårdbehov inom funktionsnedsättning stöd och
service. I september redovisades en årsprognos som pekade mot ett underskott på
drygt 11 mnkr.
Därefter erhöll förvaltningen en oväntad återbäring från HTAB på ca 2 mnkr. Det
var också oväntat att ordinärt boende inom sin ram kunde hantera en
volymökning som var dubbelt så stor som budgeterad (10 %).
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-02-10 § 9
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna
förvaltningens bokslutsredovisning för 2014.
Arbetsutskottet beslutar att ge omsorgschefen i uppdrag att senast till
omsorgsnämndens sammanträde i maj 2015 återkomma med en redovisning för
hur förvaltningen ska säkerställa ett minskat behov av timvikarier genom att öka
andelen tillsvidareanställda. I samband med redovisningen önskar arbetsutskottet
en lönekostnadsanalys per verksamhet avseende 2014 i förhållande till målvärdet i
verksamhetsplanen på sidan 21.
_____
Sänt till:
Kommunfullmäktige
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-02-25

2014/554 019

Omsorgsnämnden

§ 12
§ 10 au 2015-02-10
Internkontroll, granskningsrapport 2014
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna granskningsrapporten avseende Intern
kontroll för 2014 och översända den till kommunstyrelsen och kommunens
revisorer.
Bakgrund
Omsorgsförvaltningen har genomfört en uppföljning av intern kontrollsplanen
för 2014 som är sammanställd i en granskningsrapport. Några av kontrollmoment
i internkontrollsplanen för 2014 har inte kunnat följas upp under året, dessa
tillsammans med område med redovisade brister har flyttats över till
internkontrollplanen för 2015.
Omsorgsnämnden ska enligt fastställda rutiner av kommunfullmäktige 2013-02-2;
§21, godkänna en granskningsrapport med resultatet av det senaste årets intern
kontroll.
Nämndens granskningsrapport samt nämndens protokoll ska lämnas till
kommunstyrelsen senast i samband med inlämnandet av verksamhetsberättelsen.
Rapporten ska samtidigt lämnas till kommunens revisorer.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-02-10 § 10
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna
granskningsrapporten avseende Intern kontroll för 2014 och översända den till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen
kommunens revisorer

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-02-25

2014/555 019

Omsorgsnämnden

§ 13
§ 11 au 2015-02-10
Internkontrollplan för 2015
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på intern
kontrollplan för 2015 och att denna översänds till ekonomiavdelningen.
Bakgrund
Regler för intern kontroll för Hässleholm kommun är antagna av
kommunfullmäktige 2013-02-25; § 21. Med intern kontroll menas de insatser som
görs för att säkerställa att planering, genomförande, rapportering, uppföljning och
utvärdering i hela den kommunala organisationen fungerar tillfredsställande.
Nämnderna har ansvar för att den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt. Varje nämnd ska årligen godkänna en intern kontrollplan
samt en granskningsrapport med resultatet av det senaste årets interna kontroll.
Intern kontrollplane, risk- och väsentlighetsanalys samt nämndens protokoll ska
överlämnas till ekonomiavdelningen senast i samband med inlämnandet av
verksamhetsberättelsen.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på intern kontrollplan för 2015 som utgår
ifrån uppföljning av intern kontrollplanen för 2014 tillsammans med risk- och
väsentlighetsanalysen utifrån kritiska arbetsmoment.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-02-10 § 11
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna
förvaltningens förslag på intern kontrollplan för 2015 att denna översänds till
ekonomiavdelningen.
_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-02-25

2015/49 012

Omsorgsnämnden

§ 14
§ 12 au 2015-02-10
Korttidsplatser
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
-

-

till tekniska nämnden tillstyrka behovet av lokaler för korttidsplatser inom
Hässleholm kommun samt påtala vikten av att påbörja planeringen för omoch tillbyggnad av särskilt boende enligt det planeringsdokument för
äldreomsorgen som överlämnades till tekniska utskottet och kommunstyrelsen
i oktober 2014
ge omsorgschefen i uppdrag att säkerställa att korttidsplatser endast i
undantagsfall behöver köpas hos vårdgivare utanför kommunen

Bakgrund
Kön till särskilt boende ökade drastiskt från juli 2014, från att ha legat på en jämn
nivå på 30-35 personer, till 85 personer. Kön medför att personer med beslut om
särskilt boende ofta är placerade på korttidsplats i avvaktan på att tilldelas plats i
särskilt boende. Det leder i sin tur till brist på korttidsplatser vilket innebär att det
finns risk för att kommunen inte kan ta emot utskrivningsklara patienter från
sjukhuset när de är medicinskt färdigbehandlade. I sådana fall faktureras
kommunen 4 666 kr per dygn, att jämföra med nettokostnaden för en
korttidsplats som är 1 667 kr per dygn. 2015-01-30 köper omsorgsnämnden 30
korttidsplatser hos privat vårdgivare, varav 24 är hos vårdgivare utanför
kommunen. Frustrationen är stor hos de brukare och deras anhöriga som erbjuds
korttidsplats i till exempel Bjuv och Örkelljunga. Region Skåne har lediga
vårdavdelningar inom Hässleholms sjukhusområde, där det vore möjligt att öppna
16-20 korttidsplatser. En ny korttidsenhet i egen regi bedöms innebära positiva
effekter ur så väl medborgar- som ekonomiperspektivet.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-02-25

2015/49 012

Omsorgsnämnden

Forts § 14
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-02-10 § 12
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att:
-

till tekniska nämnden tillstyrka behovet av lokaler för korttidsplatser inom
Hässleholm kommun samt påtala vikten av att påbörja planeringen för omoch tillbyggnad av särskilt boende enligt det planeringsdokument för
äldreomsorgen som överlämnades till tekniska utskottet och kommunstyrelsen
i oktober 2014
- ge omsorgschefen i uppdrag att säkerställa att korttidsplatser endast i
undantagsfall behöver köpas hos vårdgivare utanför kommunen
_____
Sänt till:
Tekniska nämnden

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-02-25

2015/101 012

Omsorgsnämnden

§ 15
§ 13 au 2015-02-10
LSS boende för personer med psykisk
funktionsnedsättning
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att till tekniska nämnden tillstyrka behovet av att
skyndsamt
a) påbörja nybyggnation av boende enligt LSS för 6 personer med psykiska
funktionsnedsättningar
b) utreda möjligheter för ombyggnad av befintliga lediga fastigheter för att skapa
ett boende med 3-4 lägenheter
Bakgrund
Tillgången till LSS boende i egen regi för personer med psykisk
funktionsnedsättning motsvarar inte behoven. I januari 2015 köper
omsorgsnämnden 43 platser hos privata vårdgivare. Eftersom få privata
vårdgivare har ”LSS tillstånd” får brukaren ett beslut enligt SoL trots att
förvaltningen bedömer att brukarna i stor utsträckning tillhör LSS personkrets.
Det får som konsekvens att kostnader som borde redovisas som kostnader enligt
LSS, redovisas som kostnader enligt SoL, och Hässleholm kommun går miste om
intäkter i LSS-utjämningssystemet. Ett boendebeslut enligt LSS beräknas ge 880
tkr i LSS-utjämningssystem (beräkningar utifrån bidrag 2015).
Hässleholm kommun bör därför skyndsamt planera för nybyggnation samt utreda
möjligheterna för ombyggnation av lediga fastigheter för att skapa boende enligt
LSS för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Omsorgsnämnden
föreslås besluta att till tekniska nämnden tillstyrka behovet av nybyggnation av
boende enligt LSS med 6 lägenheter samt utreda möjligheten för ombyggnation av
någon befintlig ledig fastighet till boende med 3-4 lägenheter.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-02-25

2015/101 012

Omsorgsnämnden

Forts § 15
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-02-10 § 13
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att till tekniska
nämnden tillstyrka behovet av att skyndsamt
c) påbörja nybyggnation av boende enligt LSS för 6 personer med psykiska
funktionsnedsättningar
d) utreda möjligheter för ombyggnad av befintliga lediga fastigheter för att skapa
ett boende med 3-4 lägenheter
_____
Sänt till:
Tekniska nämnden

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-02-25

2015/51 047

Omsorgsnämnden

§ 16
§ 14 au 2015-02-10
Personligt ombud, ansökan om statsbidrag 2015
Beslut

Omsorgsnämnden beslutar att ansöka om statsbidrag för verksamhet med
personligt ombud för 2015.
Bakgrund
För att erhålla statsbidrag för 2015 krävs att omsorgsnämnden inkommer med en
ansökan till länsstyrelsen. Statsbidraget utgår med 302 400 kr per år för en
heltidstjänst.
Hässleholms kommun har två personliga ombud som arbetar heltid. Hässleholms
kommun har avtal med PO-Skåne att driva verksamheten personligt ombud.
Verksamheten är pågående och nuvarande avtal gäller till och med maj 2016.
Arbetet syftar till att erbjuda personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning
stöd i att ta till vara sina rättigheter i samhället..
Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer som är över 18 år
eller äldre, som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga
svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden.
De enskilda som kan få stöd av personligt ombud ska ha sammansatta och
omfattande behov av vård, stöd och service, rehabilitering och sysselsättning samt
ha behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården och den
specialiserade psykiatrin och andra myndigheter.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-02-10 § 14
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att ansöka om
statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för 2015.
_____
Sänt till:
Länsstyrelsen

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-02-25

2015/28 731

Omsorgsnämnden

§ 17
§ 16 au 2015-02-10
Ej verkställda beslut per den 31 december 2014
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna underlaget som överlämnats till
Inspektion för vård och omsorg (IVO), samt beslutar att underlaget överlämnas
till kommunfullmäktige och till kommunrevisorerna. Underlaget gäller ej
verkställda beslut enligt SoL och LSS per den 31 december 2014.
Bakgrund
Antalet ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska återkommande rapporteras till IVO.
_____
Sänt till:
IVO
Kommunfullmäktige
Kommunrevisorerna

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-02-25

Omsorgsnämnden

§ 18
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
1.
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2015-01-01—2015-01-31
1 Bostad med särskild service
2 Avlösning
3 kontaktperson
4 Boendestöd
5 Dagverksamhet
6 Dagverksamhet, psykiskt funktionshindrade
7 parboende
8 Hemtjänst
9 Korttid
10 Ledsagning
11 Matdistribution
12 Särskilt Boende
13 Trygghetslarm
14 Service

_____

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall och avslag,
2014-12-01—2014-12-31
25+7 beslut
c. Anställningar omr ÄO 2015-01-12- 2015-02-05, omr FSS 2015-01-29
d. Underlag för avskrivning av utestående fodringar, 2015-01-26, 4 st,
2015-01-30, 2015-02-04
e. Arbetsutskottets protokoll 2015-02-10, sekretess

Omsorgsnämnden
Justering

bifall/avslag
0
1
3
1
5
0
13
0
5
0
3
0
1
0
149
1
41
0
3
0
80
0
14
3
142
0
1
0

Utdraget bestyrkes

13(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-02-25

2015/157 006

Omsorgsnämnden

§ 19
För kännedom
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna.
1. Kösituationen
2. Kommunfullmäktige protokollsutdrag, 2014-12-15 § 162 val av ledamöter
i omsorgsnämnden
3. Förvaltningsövergripande samverkan, protokoll, 2015-01-19
4. Arbetsutskottets protokoll 2015-02-10.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-02-25

Omsorgsnämnden

§ 20
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Omsorgschef Annika Andersson informerar om följande:
•

Tack för uppvaktningen på hennes 100-års dag, från Anna Löfgren.

•

Lokaler för verksamheten.

•

Cecilia Sixten slutar som verksamhetschef och ersätts av Ingela Nilsson
som nu arbetar som verksamhetschef i Kristianstad. Jan Nilsson slutar
med pension den siste mars. Organisationen inom utvecklingsavdelningen
kommer att förstärkas med två verksamhetsutvecklare, Camilla Strid
Lindvall som idag är myndighetschef och Leona Steen som kommer från
privat verksamhet.

•

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal som planeras att börja gälla från januari
2016

•

Styrgruppen för samarbetet mellan SN, BUN och ON som avser
anhörigstöd och barn och unga träffades den 20 februari. Solbritt redogör
från mötet. Styrgruppen består av respektive nämnders presidier och
förvaltningschefer. Nytt möte är planerat till den 16 mars.
Ledningsgruppen för samarbetet mellan förvaltningarna kommer att åka
på en studieresa till Skottland som bekostas av statligt statsbidrag.
Ledningsgruppen representeras från omsorgsförvaltningen av
myndighetschef och verksamhetschef för FSS.
Kontaktpolitikerna, förslag på nytt reglemente kommer till nämnden i
mars.

•
•

Påminnelse om inbjudan till utbildning för politikerna den 12 mars.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-02-25

Omsorgsnämnden

Forts § 20
Ordförande Thomas Rasmusson informerar och påminner om följande:
•

Presidiet kommer att träffa revisorerna på tisdag den 3 mars.

•

Arbetsutskottet sammanträder den 17 mars. Nämndens sammanträde den
31 mars kommer att hållas på stadshuset sammanträdesrum 1.

_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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