SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-06-15
Plats och tid

1 (21)

Högalid, Storstugan Kl. 13.00 – 15.00

Beslutande
Ledamöter

Cecilia Tornerefelt (m) 1:e vice ordf, mötets ordförande
Rolf Delcomyn (s) 2:e vice ordf
Göran Blomberg (m)
Margaretha Warnholtz (m)
Kerstin Andersson (c)
Majliss Persson (c)
Anna Gustavsson (kd)
Niklas Grundström (fv)
Irene Nilsson (s)
Sorin Raduta (s)
Ulrika Johannesson (s)
Anita Peterson (v)
Tjänstgörande ersättare Winnie Aronsson (fp)
Övriga närvarande
Ersättare

Övriga deltagande

Karin Paulsson (m)
Axel Wahlqvist (c)
Ann Ericsson (c)
Margaretha Lindqvist (kd)
Per-Gunnar Andersson (fv)
Christine Friberg (s)
Roland Eriksson (s)
SolBritt Lindborg (mp)
Laila Jeppsson, omsorgschef
Iréne Persson, nämndsekreterare
Dan Kjellsson, myndighetschef
Maj-Lis Hagström, handläggare
Petra Kallin Ask, handläggare
Britt-Marie Mattsson, handläggare
Louise Ferm, handläggare
Lotta Tyrberg Helldahl, vik kvalitetsansvarig
Lotta Nygren Bonnier, kvalitetscontroller
Per Elmgren, 1e ekonom
Kerstin Mauritzson, distriktschef
Lena Widarsson, kostchef

§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§
§§

76-78
76-77
76-77
76-77
76-77
76-81
76-81
87-93
87-93
87-93

Utses att justera

Irene Nilsson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
Cecilia Tornerefelt

Justerare

___________________________________________________
Irene Nilsson

Justering

Paragrafer 76 - 93

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-06-15

BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2010-06-15

Anslagsdatum

2010-06-18 Anslagets nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

2010-07-09

________________________________________
Iréne Persson

Justering

2 (21)

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-06-15

Sid

3 (21)

§ 76
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande Cecilia Tornerefelt (m) föreslår att dagordningen ändras enligt
följande:
Tillkommande ärende:

Justering

•

Samarbetsavtal inom psykiatrin

•

Ändring i förfrågningsunderlag för valfrihetssystem inom hemtjänst

•

Arbetsutskottets protokoll 2010-06-08

•

Ärende 14.3, delutvärdering samordnad kostorganisation i Bjärnum tas
som ärende 19
_____

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-06-15

Sid

4 (21)

§ 77
Ärendegranskning korttidsplatser
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för redovisningarna
Beskrivning av ärende
Handläggare från myndighetskontoret redovisar fyra korttidsärenden.
Redovisningarna innefattar bland annat, hur ärendet uppkom
funktionsförmågan/Hälsotillstånden hos brukaren samt nuvarande situation.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-06-15

5 (21)

Dnr 2009/462 003

§ 78
§ 53 au 2010-06-08
Reviderade riktlinjer SoL
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta de reviderade riktlinjerna för
socialtjänstlagen. Riktlinjerna ersätter tidigare antagna riktlinjer daterade
2009-11-10
Beskrivning av ärende
Tidigare riktlinjer har reviderats med anledning av den förenklade
handläggningen avseende biståndet serviceinsatser. Dokumentet är reviderat i
sin helhet, förslag på justeringar lämnas i form av understrukna meningar i
dokumentet.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-06-15

6 (21)

Dnr 2010/268 012

§ 79
§ 54 au 2010-06-08
Utredningsuppdrag gällande trapphusboende
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att:
•

Utreda möjligheterna att utöka trapphusboende /serviceboende i
Hässleholm för funktionsnedsatta

Beskrivning av ärende
Gällande personer med en funktionsnedsättning så har vi erfarenheter
från vår egen och andra kommuner som visat sig vara goda, vad det gäller
formen trapphusboende /serviceboende. Boendeformen ska verkar för en
normalisering i det dagliga livet.
Då människors behov är olika så ska olika boendeformer vara ett alternativ.
Det ska vara funktionshindret och den enskildes möjligheter till normalisering
som ska styra.
Lägenheterna ligger samlade i ett geografiskt område med en
gemensamhetslokal samt tillgång till personal. Bemanningen anpassas efter
behov av stöd
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-06-15

7 (21)

Dnr 2010/269 012

§ 80
§ 55 au 2010-06-08
Utredningsuppdrag gällande trygghetspensionat
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att:
•

Utreda möjligheterna att erbjuda ”Trygghetspensionat” beläget i
centrala Hässleholm.

Beskrivning av ärende
Erfarenheterna från andra kommuner som Malmö och Varberg har visat sig
vara goda vad det gäller denna nya form av korttidsboende som benämns
Trygghetshotell/pensionat. Då människors behov är så oändligt olika ska denna
boendeform utgöra ett mångfacetterat alternativ. Syftet är att erbjuda boende
efter, eller kanske före en sjukhusvistelse, om man känner sig fysiskt svag eller
orolig. Trygghetspensionatet är en tillfällig lösning för personer som önskar
trygghet och kanske lite extra hjälp i vardagen, men inte behöver vård i så stor
omfattning. Trygghetspensionatet har också stor betydelse för anhöriga vilket
skall särskilt beaktas i utredningen. Pensionatet ger trygghet till äldre personer
som har egen bostad och ibland känner fysisk svaghet, oro, eller andra akuta
behov av social karaktär.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-06-15

8 (21)

Dnr 2010/273 739

§ 81
§ 56 au 2010-06-08
Redovisning av fel och brister samt synpunkter och
klagomål
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av Synpunkter och
klagomål samt fel och brister för perioden
2010-01-01 till 2010-05-27.
Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att aktivt arbeta för att fel
och brister registreras
Skäl till beslut
Kvalitetskontroller har till uppgift att en gång i halvåret sammanställa
och rapportera fel och brist samt synpunkter och klagomål.
Beskrivning av ärende
Anhöriga och brukare som har synpunkter kan lämna in dessa
via avsedd klagomålsblankett. Avvikelserna registreras och hanteras i
förvaltningens avvikelsemodul. Här registreras även de avvikelser som
hanteras ute i verksamheterna såkallade fel och brister
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-06-15

Sid

9 (21)

§ 82
§ 75 on 2010-05-25
Svar på fråga om placering av brukare i privata
boende utanför kommunen
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl till beslut
Rolf Delcomyn (s) ställde frågan om antalet placeringar av brukare i
privata boende utanför kommunen vid nämndens sammanträde
2010-05-25.
Beskrivning av ärende
Det har under året varit 68 privata placeringar varav 46 korttid,
18 permanenta och 4 platser enligt LSS.
Idag har omsorgsförvaltningen 18 placeringar varav 7 korttid,
8 permanenta och 3 platser enligt LSS.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-06-15

10 (21)

§ 83
Redovisning av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
2010-05-01 – 05-31
i. Hemtjänst, bifall och avslag
81+1 beslut
ii. Särskilt boende, bifall och avslag
10+4 beslut
iii. Dagverksamhet för dementa, bifall och avslag
3+0 beslut
iv. Korttid, bifall och avslag
19+0 beslut
v. Avlösning, bifall och avslag
5+0 beslut
vi. Trygghetslarm, bifall och avslag
84+0 beslut
vii. Matdistribution, bifall och avslag
54+1 beslut
viii. Boendestöd, bifall och avslag
2+0 beslut
ix. Ledsagning, bifall och avslag
2+0 beslut
x. Kontaktperson, bifall och avslag
2+0 beslut
b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall o avslag 10-05-01—05-31
c. Färdtjänst, bifall och avslag 2010-05-01—05-31
d. Riksfärdtjänst 10-05-01—05-31, dnr 19/10 - 28/10
e. Arbetsutskottets protokoll 2010-06-08, sekretess

22+2
66+2

beslut
beslut

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-06-15

Sid

11 (21)

§ 84
Föreligger för kännedom följande handlingar
1. Kösituationen
2. Protokollsutdrag KS 2010-05-19 § 83, verksamhetsmål 2010 för nämnder
och styrelser.
3. Arbetsutskottets protokoll 2010-06-08
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-06-15

12 (21)

Dnr 2010/270 057

§ 85
§ 57 au 2010-06-18
Samarbetsavtal inom psykiatrin
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ge delegation åt omsorgsnämndens arbetsutskott
att besluta
•
•

Samarbetsavtal Region Skåne och Hässleholms kommun avseende
psykiatri för vuxna
Samarbetsavtal Region Skåne och Hässleholms kommun avseende
psykiatri för barn & ungdomar

Sammanfattning
Hässleholms kommuns social- omsorgs- och barn och
utbildningsförvaltningarna har i samarbete med Region Skånes förvaltningar
för primärvård, psykiatri och habilitering utarbetat ett förslag till
samarbetsavtal avseende psykiatri för vuxna och ett för barn och ungdomar.
Avtalet ska användas av de anställda i respektive organisation för att klargöra
ansvar och befogenheter och hur konflikter mellan parter ska lösas.
______

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2010-06-15

13 (21)

Dnr 2010/31 012

§ 86
Ändring i förfrågningsunderlag för valfrihetssystem
inom hemtjänst
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ingen momskompensation ska utgå till
leverantörer av hemtjänst, eftersom det endast är serviceinsatserna städning,
tvätt/klädvård och inköp som upphandlas enligt förfrågningsunderlaget daterat
2009-01-27, rev 2010-05-17. Meningen: ”Ersättningen innefattar
momskompensation.” stryks ur förfrågnings-underlaget under punkt 3.1.1.
Timpriserna för år 2010 kvarstår oförändrade.
Omsorgsnämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Rolf Delcomyn (s), Irene Nilsson (s) Ulrika Johannesson (s) Sorin Raduta (s)
och Anita Peterson (v) deltar ej i beslutet
Skäl till beslutet
Ingen momskompensation ska utgå, eftersom det är enbart servicetjänster som
upphandlas. Leverantören har ingen så kallad dold moms för denna typ av
tjänster.
Beskrivning av ärende
Skatteverket drog under hösten 2009 i gång en granskning av ett antal privata
företag som utför hemtjänst. I samband därmed började man också en
granskning av kommuner som upphandlar dessa tjänster.
Frågan om kompensation för moms har då aktualiserats. Kommunerna har rätt
till momsersättning vid inköp och upphandling av momsfri verksamhet (lagen
2005:807, om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting).
Kommunens omsorgsverksamhet är momsfri (3 kap. 4 och 7 §§
mervärdesskattelagen, 1994:200).
Momsersättning medges enligt schablon om inköpt eller upphandlad tjänst är
momsfri. Säljaren har i dessa fall ingen avdragsrätt för ingående moms, det
finns en så kallad dold moms hos säljaren. Kommunen får kompensation för att
inköp eller upphandling ska utgöra ett likvärdigt alternativ till att bedriva
verksamheten i egen regi. Eftersom kommunen kompenseras kan ett högre pris
betalas till den privata utföraren då momsen hos denne är en kostnad som
påverkar priset. Det är således vid inköp eller upphandling av momsfria
omsorgstjänster som kommunens kostnad kan bli högre än när verksamheten
utförs i egen regi.

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-06-15

Sid

14 (21)

Forts § 86
Den privata utförarens tjänster är momsfria under förutsättning att utföraren
tillhanda-håller det som Skatteverket klassar som social omsorg, dvs
omvårdnadstjänster. Det finns i dessa fall så kallad dold moms hos utföraren.
Omvårdnadstjänster behöver dock inte utföras hos varje brukare.
Den privata utförarens tjänster är momspliktiga om utföraren endast
tillhandahåller servicetjänster, vilka inte klassas som social omsorg. Det finns
då ingen så kallad dold moms hos utföraren och ingen momskompensation bör
utgå.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2010-06-15

Sid

15 (21)

§ 87
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
Beskrivning av ärende
Alla särskilda boende i kommunen kommer att uppmärksamma
kronprinsessbröllopet den 19 juni 2010 med en festlig inramning av dagen
bland annat bestående av en festmeny.
Vid ett tidigare möte med Regionen så framkom att Oral Care har fått
förlängt förtroende att utföra munhälsobedömningar till och med 2012-12-31.
En medarbetarenkät kommer att genomföras vecka 41-42 för all personal i
kommunen
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-06-15

16 (21)

Dnr 2010/265 042

§ 88
§ 50 au 2010-06-08
Personalekonomisk uppföljning per den 30 april
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen per den
30 april 2010.
Skäl till beslut
Per Elmgren 1:e Ekonom, redovisar personalekonomisk uppföljning per
den 30 april.
Beskrivning av ärende
Den första personalekonomiska uppföljningen har genomförts på
förvaltningen. Rapporten är komplex och det krävs ett
utvecklingsarbete för att rapporten skall bli bra. Inte minst bör
rapporten förenklas. Nästa personalekonomiska rapport lämnas per
den sista september.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-06-15

17 (21)

Dnr 2010/ 291 042

§ 89
Budgetuppföljning per den 31 maj 2010
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen
per den 31 maj 2010.
Skäl till beslut
Per Elmgren 1:e ekonom, redovisar ekonomiskt utfall per
den 30 april. Prognostiserat underskott uppgår till 7,9 mnkr.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2010-06-15

18 (21)

Dnr 2010/212 042

§ 90
§ 74 on 2010-05-25
§ 35 au 2010-05-10
Medel från kompletteringsbudgeten
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att fördela de enligt
kompletteringsbudgetens riktade pengar på 5 mnkr mot hemvården
enligt följande förslag,
2,5 mnkr till personalförstärkning, § 74
1,25 mnkr Dagcentral biståndsbedömning,
1,25 mnkr Dagcentral för dementa som är enligt bistånd
Rolf Delcomyn (s) Irene Nilsson (s) Ulrika Johannesson (s) Sorin Raduta (s)
och Anita Peterson (v) deltar ej i beslutet med hänvisning till tidigare
ställningstagande i frågan
Skäl till beslut
Omsorgsnämnden återremitterade ärendet den 25 maj med anledning
av att ett skriftligt underlag med bekräftelse på att medlen kan fördelas
enligt förslaget skulle tas fram.
Beskrivning av ärendet
Att de budgetmedlen från kompletteringsbudgeten fördelas och riktas
mot hemvården enligt följande.
2,5 mnkr till personalförstärkning
För att underlätta för hemvården och ge brukarna möjlighet till en
meningsfull aktivitet 1,25 mnkr Dagcentral biståndsbedömning och
1,25 mnkr Dagcentral mot dementa som är enligt bistånd.
_____

Protokollsutdrag till
Kommunfullmäktige

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2010-06-15

19 (21)

Dnr 2010/266 040

§ 91
§ 51 au 2010-06-08
Förslag till utdelning av medel ur Carl A Autons gåva
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ur Carl A Autons gåva dela ut 1 000 kronor till
Terese Sturesson, Vittsjö, 5 000 kronor till Inga-Britt Persson, Vittsjö samt
7 000 kronor till Anna-Lena Päkkilä, Vittsjö.
Omsorgsnämnden beslutar att vid nästa års utdelning ska information om
möjligheten att söka medel ur Carl A Autons gåva annonseras i dagspressen.
Skäl till beslut
Enligt testamentet skall såväl ränta som kapital användas först och främst
till synskadade barn men även synskadade vuxna, barn som är handikappade
samt äldre personer som befinner sig i små omständigheter inom Visseltofta,
Verums och Vittsjö församlingar. Kapitalet är 48 372:18. Senast någon
utdelning gjordes var 2003, enligt uppgift från ekonomikontoret.
Beskrivning av ärende
Kyrkoherden i Vittsjö-Verum har ombetts lämna förslag på personer som
skulle kunna bli aktuella och ovannämnda tre personer har föreslagits.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

Sid

2010-06-15
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Dnr 2010/267 020

§ 92
§ 52 au 2010-06-08
Fastställande av tjänster inom rehabiliteringen
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att permanenta 1,0 åa arbetsterapeuter och
5,0 åa sjukgymnaster till en kostnad av 2 570 tkr i 2009 års löneläge
samt leasingbilar (2) till en kostnad på 100 tkr.
Omsorgsnämnden beslutar att verksamheten budgeteras inom
internbudget 2011
Beskrivning av ärende
2005 ansökte Hässleholms kommun om medel ifrån Kompetensstegen.
Delar av dessa gick till olika verksamheter bl.a. rehabilitering för att öka
kompetensen hos hemvårdens personal och för att öka samverkan mellan
olika professioner. Målet var att öka livskvaliteten hos brukarna, öka
delaktigheten, öka tryggheten samt att öka förutsättningarna för att kunna
bo kvar i ordinärt boende. 2007 ersattes kompetensstegen med stimulansmedel
och en ny ansökan gjordes av kommunen. Del av stimulansmedlen gick till
rehabiliteringspersonal och teamarbetet runt brukaren. Årsskiftet 2010-2011
halveras stimulansbidraget.
Antalet arbetsterapeuter och sjukgymnaster motsvarar efter permanentning
av tjänsterna snittet i Skåne.
1,0 åa arbetsterapeuter och 5,0 åa sjukgymnaster till en kostnad av 2 570 tkr i
2009 års löneläge samt leasingbilar (2) till en kostnad på 100 tkr.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2010-06-15

Sid
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§ 93
Delutvärdering samordnad kostorganisation i Bjärnum
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna delutvärderingen samordnad
kostorganisation i Bjärnum.

Skäl till beslut
Kostchef Lena Widarsson redovisar delutvärderingen. Uppgifterna sträcker
sig från våren 2009 till och med mars 2010.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

