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Omsorgsnämnden

Plats och tid

Högalidshemmet Storstugan, 2014-09-30, kl. 13.30-16.00

Beslutande
Ledamöter

Lina Bengtsson (M) ordförande
Kerstin Andersson (C) 1:e vice ordförande
Rolf Delcomyn (S) 2:e vice ordförande
Emil Nilsson (C)
Anna Gustavsson (KD)
Solbritt Lindborg (MP)
Margaretha Lindquist (KD)
Anita Peterson (V)
Thomas Rasmusson (S) för Irene Nilsson (S)
Meta Jarl (S) för Ulrika Johannesson (S)
Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD)

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Anders Zachrisson (M)

Tjänstemän

Annika Andersson omsorgschef, Carl Johan Tykesson avdelningschef för
administration och utveckling, Maria Elfblad verksamhetschef, Cecilia
Sixten verksamhetschef, Kerstin Mauritzson verksamhetschef, Elisabet
Mineur verksamhetschef, Jan Nilsson projektledare, Iréne Persson
nämndsekreterare.

Föredragande § 78

Catarina Harden, ekonom

Utses att justera

Rolf Delcomyn

Justeringens plats, tid

Kasern Johnsson

Justerade paragrafer

§§ 78-85

Underskrift

Sekreterare

Iréne Persson
Ordförande

Lina Bengtsson
Justerare

Rolf Delcomyn
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Omsorgsnämnden

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

Hässleholms kommun, Omsorgsnämnden

Sammanträdesdag

2014-09-30

Datum då anslaget
sätts upp

2014-10-01

Datum då anslaget
tas ned

2014-10-23

Förvaringsplats
för protokollet

Omsorgsförvaltningen, Löjtnant Granlunds väg 14

Underskrift

Iréne Persson, nämndsekreterare

Datum då anslaget
togs ned

Signatur

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-09-30

2014/158 040

Omsorgsnämnden

§ 78
§ 55 au 2014-09-16
Delårsbokslut per den 31 augusti 2014
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
-

godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2014.
med anledning av redovisade volymökningar som uppkommit under året,
anhålla hos kommunfullmäktige att beviljas tilläggsanslag motsvarande
prognosticerat underskott.
ge förvaltningen i uppdrag att analysera varför andelen personlig assistans med
insatser enligt SFB är betydligt lägre per invånare jämfört med många andra
kommuner.

Bakgrund

Omsorgsnämnden redovisar i sitt delårsbokslut för 2014 ett underskott med 11
mnkr per den 31 augusti. Det är en försämring sedan uppföljningen efter maj med
9 mnkr. Försämringen beror främst på kraftig volymökning inom personlig
assistans under sommarmånaderna och väntas bestå året ut och ger ett underskott
med 5,2 mnkr. Det har även skett en drastisk ökning av beslut om särskilt boende
inom äldreomsorgen. Under lång tid har kön legat stabilt, men från sommaren har
den ökat från 40 till 65 person, vilket medför att drygt 30 personer i väntan på
särskilt boende vistas på korttidsplats. Det i sin tur resulterar i att förvaltningen nu
har 18 köpta korttidsplatser utöver budget till en prognosticerad kostnad på 4,1
mnkr. Hemtjänsten redovisar en volymökning med 8 % jämfört med samma
period 2013 och innebär 3,5 % utöver den budgeterade volymökningen. Sedan
införande av resursfördelning till hemtjänsten har de sänkt sin kostnad och utför
hemtjänsten till en lägre kostnad per timme, vilket innebär att prognosen för
ordinärt boende är förbättrad från 3 mnkr till 1,9 mnkr. Det finns allvarliga hot
och våld incidenter som medfört extra personal på gruppbostäder servicebostäder
som medfört en försämring av prognosen jämfört med maj.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-09-30

2014/158 040

Omsorgsnämnden

Forts § 78
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-09-16 § 55
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att:
• Godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2014
• Med anledning av redovisade volymökningar som uppkommit under året,
anhålla hos kommunfullmäktiger att beviljas tilläggsanslag motsvarande
prognostiserat underskott.
• Ge förvaltningen i uppdrag att analysera varför andelen personlig assistans
med insatser enligt SFB är betydligt lägre per invånare jämfört med många
andra kommuner.
_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-09-30

2014/350 739

Omsorgsnämnden

§ 79
§ 56 au 2014-09-16
Redovisning av ej verkställda beslut
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna att underlaget överlämnas till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Kommunfullmäktige samt till
kommunrevisorerna. Underlaget gäller ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per
den 30 juni 2014.
Bakgrund
Antalet ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska återkommande redovisas till IVO
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-09-16 § 56
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna att
underlaget överlämnas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
Kommunfullmäktige samt till kommunrevisorerna. Underlaget gäller ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS per den 30 juni 2014.
_____
Sänt till:
IVO
Kommunfullmäktige
Förtroendevalda revisorer

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-09-30

2014/344 047

Omsorgsnämnden

§ 80
§ 57 au 2014-09-16
ÄBIC, äldres behov i centrum
Beslut
Omsorgnämnden beslutar att införa ÄBIC som arbetsmodell i
omsorgsförvaltningen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Bakgrund
Äldres behov i centrum - ÄBIC är en nationell arbetsmodell framtagen av
Socialstyrelsen på uppdrag från regeringen. Arbetsmodellen är en strukturerad
dokumentationsmodell som främst används av biståndshandläggare. Grunden
ligger i att alla personalgrupper ska arbeta systematiskt utifrån behov istället för
insatser.
Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att under 2014 fördela 70 miljoner till
kommuner som har utbildat processledare och före den 1 oktober 2014 fattat
beslut om att införa ÄBIC i kommunen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-09-16 § 57
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgnämnden besluta att införa ÄBIC som
arbetsmodell i Omsorgsförvaltningen.
_____
Sänt till:
Socialstyrelsen

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-09-30

2014/380 010

Omsorgsnämnden

§ 81
§ 58 au 2014-09-30
Riktlinjer för anställande av anhöriga
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på reviderade
riktlinjer för anställande av anhöriga.
Bakgrund
Flera kommuner har beslutat att anhöriganställningar inte ska förekomma. Skäl
som anges är kompetenskrav och att det är svårt att säkerställa att beviljade
insatser faktiskt utförs. Omsorgsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att ta fram
riktlinjer för om och när det kan vara motiverat att anhörig anställs.
Omsorgsnämnden beslutade 2013-11-19; § 110 om riktlinjer vid anställande av
anhörig som medger att om det finns specifika behov hos brukare inom
hemvården som inte kan tillgodoses genom hemtjänst kan en anhörig anställning
bli aktuell. Inom LSS-lagstiftningen har brukaren större påverkansmöjlighet kring
vem som anställs för att utföra beviljade insatser.
Enligt fastställda riktlinjer är det omsorgsnämndens arbetsutskott som fattar
beslut om anhöriganställning inom hemvården utifrån enhetschefens redogörelse i
tjänsteskrivelse kring omsorgsbehov och specifika behov som föreligger.
I riktlinjen som fastställdes av omsorgsnämnden i november 2013 saknas
uppgifter kring vad som gäller kring beslut om förlängning och avslut om det
specifika behovet hos brukaren inte längre föreligger. Riktlinjen har därför
reviderats utifrån detta på uppdrag från omsorgsnämndens arbetsutskott.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-09-16 § 58
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna
förvaltningens förslag på reviderade riktlinjer för anställande av anhöriga.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-09-30

2014/366 731

Omsorgsnämnden

§ 82
§ 59 au 2014-09-16
Göingegatan, bostad med särskild service
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att bostad med särskild service på Göingegatan även
fortsättningsvis skall beviljas enligt Socialtjänstlagen och upphäver därmed
omsorgsnämndens beslut från
2013-06-16; § 68 om att omvandla Göingegatan till bostad med särskild service
enligt LSS.
Bakgrund
Omsorgsnämnden fattade 2013-06-19 beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att
omvandla Österåsgatan 71, Första Avenyn och Göingegatan till bostad med
särskild service enligt LSS enligt den av förvaltningen redovisade tidsplanen.
Göingegatan är ett boende som fungerar som ett steg mellan ett sammanhållet
boende och ordinärt boende, för personer med behov av mindre personalstöd än
på Österåsgatan och Första Avenyn. Vid bedömningarna av graden på
funktionsnedsättningarna, som ligger till grund för personkretstillhörigheten enligt
LSS, visar det sig svårt att bedöma att de som idag bor på Göingegatan har en så
stor funktionsnedsättning att den förorsakar så betydande svårigheter i den dagliga
livsföringen att de kan bedömas tillhöra personkrets 3 LSS.
För att kunna möta brukare med psykisk funktionsnedsättning är det samtidigt av
värde att behålla ett av kommunens egna boende som bostad med särskild service
enligt socialtjänstlagen. Detta för att kunna erbjuda ett stöd till personer vars
funktionsnedsättning inte är så stor att den kan bedömas tillhöra någon av
personkretsarna i LSS.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-09-16 § 59
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att bostad med
särskild service på Göingegatan även fortsättningsvis skall beviljas enligt
Socialtjänstlagen och upphäver därmed omsorgsnämndens beslut från
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-09-30

2014/366 731

Omsorgsnämnden

2013-06-16; § 68 om att omvandla Göingegatan till bostad med särskild service
enligt LSS.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-09-30

Omsorgsnämnden

§ 83
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
a. a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 §
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.

2014-08-01 –2014-08-31

Hemtjänst, bifall och avslag
Parboende, bifall och avslag
Korttid, bifall och avslag
Särskilt Boende, bifall och avslag
Avlösning, bifall och avslag
Anhörigvårdare, bifall och avslag
Kontaktperson, bifall och avslag
Trygghetslarm, bifall och avslag
Matdistribution, bifall och avslag
Boendestöd, bifall och avslag
Dagverksamhet, dem bifall och avslag
Bostad med särskild service, bifall och avslag

135+3
1+0
58+1
23+3
4+2
0+1
3+0
128+0
74+0
9+0
7+0
1+0

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

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall och avslag,
2014-08-01—2014-08-31
21+4 beslut
c. Anställningar omr FSS 2014-05-03- 2014-09-16,
omr ÄO 2014-08-12—09-22, 2014-09-17
d. Underlag för avskrivning av utestående fodringar, 2014-08-14,
2014-08-22, 2014-09-15 4 st. 2014-09-05.
e. Återkoppling remissvar på miljömålsprogram
f. Arbetsutskottets protokoll sekretess, 2014-09-16
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-09-30

2014/425 006

Omsorgsnämnden

§ 84
För kännedom
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna.
1. Kösituationen
2. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2014-08-25 § 94
3. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2014-09-03 § 176, § 177
4. IVO, beslut efter tillsyn på Sjögläntan
5. Förvaltningsövergripande samverkan, protokoll 2014-08-18
6. Protokoll/minnesanteckningar, styrgrupp
7. Sammanträdesprotokoll SN 2014-09-09 § 63
8. Arbetsutskottets protokoll 2014-09-16.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-09-30

Omsorgsnämnden

§ 85
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Omsorgschef Annika Andersson informerar om följande:
•

Genomgång av koncept till nytt hälso- och sjukvårdsavtal

•

Information om budget och styrgruppen för anhörigstöd

•

Dialogträffen den 11 september

•

Presidiet till kommunstyrelsen onsdag den 1 oktober

•

Kontaktpolitikerdagen den 27 oktober ändras till en ordinarie nämnd från
kl 13.30

•

Budget Au 10-11 november, ändras till en heldag den 10 november

•

Annika Andersson och Elisabet Mineur har haft ett möte med tekniska
avdelningen för att diskutera lokaler på garnisonsområdet.

Information från verksamhetschef Maria Elfblad
•

Hälsoringen arbetar med en kartläggning av psykosociala arbetsmiljön på
Solgården

Information från verksamhetschef Elisabet Mineur
•

Österåsgatan 71, varit ett antal Lex Sarah anmälningar som kommer att
leda till en förändring av personalgrupperna

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-09-30

Omsorgsnämnden

•

Arbetet med att öppna upp daglig verksamhet i Matteröds gamla skola
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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