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Omsorgsnämnden

Plats och tid

Högalidshemmet, storstugan 2014-05-27, kl. 13.30–16.10

Beslutande
Ledamöter

Lina Bengtsson (M) ordförande
Kerstin Andersson (C) 1:e vice ordförande
Rolf Delcomyn (S) 2:e vice ordförande
Emil Nilsson (C)
Patrik Jönsson (SD) §§ 50-54
Anna Gustavsson (KD)
Solbritt Lindborg (MP)
Margaretha Lindquist (KD)
Anita Peterson (V) §§ 50-51
Thomas Rasmusson (S) tjänstgör för Irene Nilsson (S) §§ 50-57
Meta Jarl (S) tjänstgör för Ulrika Johannesson (S)
Åsa Erlandsson (SD) 50-58 tjänstgör för Patrik Jönsson §§ 55 -58
Anders Zachrisson (M) §§ 50-57, tjänstgör för Anita Peterson §§ 52-57

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Tjänstemän

Utses att justera

Annika Andersson omsorgschef, Lotta Tyrberg MAS, Maria Elfblad
verksamhetschef, Cecilia Sixten, verksamhetschef, Kerstin Mauritzson,
verksamhetschef, Carl Johan Tykesson, avdelningschef administration och
utveckling, Catarina Harden, ekonom, Camilla Strid Lindvall
myndighetschef §§ 50-55, Jan Nilsson utveklingschef, Iréne Persson
nämndsekreterare, Lena Widarsson, enhetschef § 51-52
Gunilla Edvinsson, ekonom § 50, Cecilia Mullern-Aspsegren § 50, Daniel
Pagrotsky § 51 och Ingvar Pramhäll § 51.
Margaretha Lindquist

Justeringens plats, tid

Kasern Johnsson

Justerade paragrafer

§§ 50-58

Övriga närvarande

Underskrift

Sekreterare

Iréne Persson
Ordförande

……………………………………..
Lina Bengtsson

Justerare

Margaretha Lindquist

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

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

Hässleholms kommun, Omsorgsnämnden

Sammanträdesdag

2014-05-27

Datum då anslaget
sätts upp

2014-06-04

Datum då anslaget
tas ned

2014-06-26

Förvaringsplats
för protokollet

Omsorgsförvaltningen Löjtnant Granlunds väg 14

Underskrift

Nämndsekreterare Iréne Persson

Datum då anslaget
togs ned

Signatur

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-05-27

2014/207 040

Omsorgsnämnden

§ 50
Redovisning av ekonomiavdelningen, Analys av
omsorgsnämndens ekonomi- och
verksamhetsstyrning
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Bakgrund

Gunilla Edvinsson, ekonom och Cecilia Mullern- Aspsegren, projektledare
redovisar ekonomiavdelningens analys av omsorgsnämndens ekonomi- och
verksamhetsstyrning.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-05-27

Omsorgsnämnden

§ 51
Information om e-hemtjänst, Joicecare
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Bakgrund

Daniel Pagrotsky från företaget Joicecare informerar om tekniken kring
e- hemtjänst.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-05-27

Omsorgsnämnden

§ 52
Information om livsmedelsavtal
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Omsorgsnämnden har haft ett antal frågor gällande det nya livsmedelsavtalet.
Lena Widarsson enhetschef för kosten redogör avtalet.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

5(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-05-27

2014/158 040

Omsorgsnämnden

§ 53
§ 42 au 2014-05-13
Månadsuppföljning per den 30 april 2014
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
-

godkänna den ekonomiska prognosen per den 30 april 2014.
godkänna verksamhetschefens redovisning kring vidtagna och planerade
åtgärder med anledning av prognosticerad budgetavvikelse inom hemtjänsten
ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med redovisning kring vidtagna och
planerade åtgärder med anledning av prognosticerad avvikelse inom FSS

Bakgrund
Omsorgsförvaltningen prognosticerar efter den 30 april med ett underskott på 1,9
mnkr för 2014. Det är en oförändrad prognos jämfört med mars, men
förändringar finns mellan verksamheter jämfört med prognosen per 31 mars.
Inom FSS (Funktionsnedsättning, stöd och service) lämnas en försämrad prognos
med 2,1 mnkr. Det har tillkommit tre ärende inom personlig assistans LSS. Beslut
om daglig verksamhet som inte kan verkställas från juni på grund av avsaknad av
lokaler medför att personer behöver vårdas inom korttidsvistelse i väntan på att
verksamheten öppnar. Inom gruppbostäder och boende LSS finns en
budgetavvikelse med - 1,5 mnkr och en schemaöversyn pågår.
Inom hemtjänsten redovisas en avvikelse med - 3 mnkr, där 2,2 mnkr utgör ökade
kostnader på grund av att hemtjänsten utför fler timmar än budgeterat.
Nytt livsmedelsavtal bidrar till prognosticerat överskott med 0,8 mnkr.
Ett prognosticerat överskott med 1,8 mnkr redovisas för köpta ÄO platser.
Eftersom kommunfullmäktige beslutade att inte införa någon avgift för
seniorkorten redovisas där en avvikelse på - 500 tkr.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-05-27

2014/158 040

Omsorgsnämnden

Forts § 53

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-05-13 § 42
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att
-

godkänna den ekonomiska prognosen per den 30 april 2014.
godkänna verksamhetschefens redovisning kring vidtagna och planerade
åtgärder med anledning av prognosticerad budgetavvikelse inom hemtjänsten
- ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med redovisning kring vidtagna och
planerade åtgärder med anledning av prognosticerad avvikelse inom FSS
_____
Sänt till: Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-05-27

2014/141 012

Omsorgsnämnden

§ 54
§ 43 au 2014-05-13
Miljömålsprogram, remissvar
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta omsorgschefens yttrande som sitt och att
sända det till miljöstrateg Eva Hedenfelt.
Bakgrund
Miljönämnden har beslutat att miljömålsprogram för 2014-2017 skall gå ut på
remiss till alla verksamheter inom kommunkoncernen. Remissvar skall ha
inkommit till miljöstrateg Eva Hedenfelt senast 31 maj.
I miljömålsprogrammet för 2014-2017 föreslås 48 aktivitetsmål. Flera
aktivitetsmål berör omsorgsnämndens verksamheter. Omsorgschefen lämnar i sitt
förslag till yttrande kommentarer på de aktivitetsmål som berör
omsorgsnämndens verksamheter.
Miljöstrategen föreslår att en arbetsgrupp med en representant från varje
förvaltning och bolag ska sättas samman för att diskutera hur aktivitetsmålen kan
genomföras. I ett andra steg är också tanken att gemensamt kunna utveckla
nästkommande miljömålsprogram.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-05-13 § 43
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att anta
omsorgschefens yttrande som sitt och att sända det till miljöstrateg Eva
Hedenfelt.
_____
Sänt till: Eva Hedenfelt, miljöstrateg

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-05-27

2014/126 012

Omsorgsnämnden

§ 55
§ 44 au 2014-05-13
Folkhälsoprogram, remissvar
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att meddela kommunstyrelsen att omsorgsnämnden
inte har något att erinra mot förslaget på folkhälsoprogram för Hässleholm
kommun, förutom att nämnden gärna ser att dokumentet kortas ner för att
behålla läsarens intresse.
Bakgrund
Det har inkommit förslag på folkhälsoprogram för Hässleholm kommun till
omsorgsnämnden för utredning och yttrande till kommunstyrelsen senast 31 maj.
Arbetet med att ta fram förslag till folkhälsoprogram har pågått under flera år i
arbetsgrupper under ledning av folkhälsostrategen. Omsorgsförvaltningen har
deltagit i detta arbete.
Syftet med folkhälsoprogrammet är att ge vägledning för förvaltningar och bolag i
arbetet för att en god hälsa på lika villkor för alla invånare i Hässleholm. Delsyften
för programmet är att visa strukturen för folkhälsoarbetet i kommunen samt att
visa hur de samlade insatserna inom området kan sammanfattas till en
övergripande bild. I förslag till folkhälsoprogram finns en koppling mellan de
nationella folkhälsomålen och de av kommunfullmäktige fastställa övergripande
mål som är positivt. Folkhälsoprogrammet avslutas med en sammanställning av
fokusområden med hänvisning till de övergripande målen och hur arbetet med
fokusområdena skall bedrivas i Hässleholm kommun.
Dokumentets omfattning bör kunna minskas ner utan att förlora i sakinnehåll och
är något som bör eftersträvas för att läsaren skall behålla intresset.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-05-27

2014/126 012

Omsorgsnämnden

Forts § 55
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-05-13 § 44
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att meddela
kommunstyrelsen att omsorgsnämnden inte har något att erinra mot förslaget på
folkhälsoprogram för Hässleholm kommun, förutom att nämnden gärna ser att
dokumentet kortas ner för att behålla läsarens intresse.
_____
Sänt till: Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-05-27

2014/176 009

Omsorgsnämnden

§ 56
§ 45 au 2014-05-13
Matdistribution, brukarenkät redovisning
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utifrån resultatet i
enkäten återkomma med förslag på förändringar i matdistributionen.
Bakgrund
Omsorgsförvaltningen fick under 2013 i uppdrag att genomföra en
enkätundersökning avseende distribuerad mat. Enkäten har genomförts av
förvaltningens kostenhet i samverkan med verksamhetscheferna Kerstin
Mauritzson och Cecilia Sixten samt utvecklingschef Jan Nilsson.
Förvaltningen distribuerar dagligen varm mat. Andra kommuner har provat andra
hanteringssätt än varm mat där ett alternativ har varit kyld mat.
Enkäten, som bestod av 15 frågor, skulle också undersöka vad brukarna anser om
kostnaden för maten, om maten är varm när den levereras, om man vill ha mer än
ett måltidsalternativ med mera.
Resultat
Det var cirka 320 svar på enkäten, i några av de inskickade enkäterna var inte alla
frågor besvarade.
Brukarna var generellt sett nöjda med maten, de ville ha den varm och inte kyld
ens om den var billigare.
Det fanns inget större intresse av att kunna välja mellan olika maträtter medan
tryggheten och den sociala kontakten i samband med matdistributionen var
mycket viktig.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-05-27

2014/176 009

Omsorgsnämnden

Forts § 56
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-05-13 § 45
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att ge förvaltningen i
uppdrag att utifrån resultatet i enkäten återkomma med förslag på förändringar i
matdistributionen.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-05-27

Omsorgsnämnden

§ 57
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.

2014-04-01 –2014-04-30

Hemtjänst, bifall och avslag
Hemtjänst Säbo, bifall och avslag
Service, bifall och avslag
korttid, 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
Dagverksamhet, dem bifall och avslag
Familjehem vuxna, bifall och avslag
Ledsagning, bifall och avslag
Anhörigvårdare, bifall och avslag

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall och avslag,
2014-04-01—2014-04-30
c. Anställningar omr ÄO 2014-04-01- 2014-05-07, omr
FSS 2014-01-01
d. Arbetsutskottet protokoll sekretess 2014-05-13
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

141+2
1+0
1+0
36+1
17+5
2+0
8+0
133+0
77+0
10+0
4+0
1+0
1+1
0+1

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

24+1 beslut

13(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-05-27

2014/208 006

Omsorgsnämnden

§ 58
För kännedom
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna.
1. Kösituationen
2. Förvaltningsövergripande samverkan protokoll, 2014-04-22
3. Arbetsutskottet protokoll 2014-05-13.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-05-27

Omsorgsnämnden

§ 59
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Annika Andersson informerar om följande:
•
•
•
•
•
•

Inbjudan till Backebo den 5 juni kl 17.00
Presentation av Carl Johan Tykesson avdelningschef för administration
och utveckling. Jan Nilsson arbetar från den 1 juni som projektledare fram
till sin pension.
Information från dialogträff med KSAU, 26 maj
Måltidspolicy, hur arbetet går vidare.
Lokal för FSS daglig verksamhet är beslutat att bli Matteröds skola
Inbjudan 20 augusti, senioren för idésamverkan om seniorens utveckling

Patrik Jönsson informerar om följande:
• Stadsrundturen med NHR som arrangör den 10 maj var ett positivt och
lyckat arrangemang. Syftet med stadsrundan som gick i PlastaLasses
minne, var att påvisa svårframkomligheten i centrum.
Lotta Tyrberg informerar om följande:
• Lex Maria utredningar som pågår, 4 st. 2014/87 730, 2014/123 730,
2014/203 730, 2014/210 730.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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