SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

Sid

2011-03-04

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

1 (19)

Högalid, Storstugan Kl. 13.30 – 16.00
John Bruun (FP) ordf
Cecilia Tornerefelt (M) 1:e vice ordf
Rolf Delcomyn (S) 2:e vice ordf
Kerstin Andersson (C)
Patrik Jönsson (SD)
Anna Gustavsson (KD)
Sorin Raduta (S)
Lina Bengtsson (M)
Solbritt Lindborg (MP)
Ulrika Johannesson (S)

Tjänstgörande ersättare Thomas Rasmusson (S)
Övriga närvarande
Ersättare
Emil Nilsson (C)
Margaretha Lindqvist (kd)
Åsa Erlandsson (SD)
Meta Jarl (S)
Sune Levin (FV)
Övriga deltagande

Laila Jeppsson, omsorgschef
MariAnne Norén, verksamhetsutvecklare
Elisabet Mineur, distriktschef
Berit Sandahl, distriktschef
Kerstin Mauritzson, distriktschef
Jan Nilsson, adm chef
Lotta Nygren Bonnier, kvalitetskontroller
Per Elmgren, 1:e ekonom
Mikaela Covaciu, ekonom
Iréne Persson, nämndsekreterare
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§§ 28 - 34
§§ 28 - 32
§§ 28 - 32

Utses att justera

Patrik Jönsson

Justeringsplats

Omsorgsförvaltningen

Sekreterare

___________________________________________________
Iréne Persson

Ordförande

___________________________________________________
John Bruun

Justerare

___________________________________________________
Patrik Jönsson

Justering

Paragrafer 28 - 42

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-03-04
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ/Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2011-03-04

Datum då anslaget
sätts upp

2011–03-17

Datum då anslaget
tidigast får tas ner

2011–04-07

Förvaringsplats för
protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

________________________________________
Iréne Persson

Datum då anslaget
togs ner
signatur

Justering

2011-------------

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-03-04

Sid
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§ 28
Ändrad dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Skäl till beslut
Ordförande John Bruun (FP) föreslår att dagordningen ändras
enligt följande:
Tillkommande ärende:
• Arbetsutskottets protokoll 2011-03-04
• Lex Sarah (kännedomsärende)
• Begäran om att överföra överskott bokslut 2010 avseende
hemtjänsten 4 554 tkr till 2011 års budget
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-03-04

Sid
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Dnr 2011/51 042

§ 29
Bokslut
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna bokslutet per den sista
december 2010.
Beskrivning av ärende
Resultatet för 2010 uppgår till 7,1 mnkr i överskott. En stor del av förklaringen
beror på att de fem miljoner som tilldelades förvaltningen i
kompletteringsbudgeten till hemtjänsten inte har förbrukats.
De senaste åren har förvaltningen redovisat underskott i boksluten. De åtgärder
som nämnden har vidtagit under de två senaste åren har gett resultat under
2010.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-03-04

5 (19)

Dnr 2011/52 012

§ 30
Verksamhetsberättelse 2010
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten
Beskrivning av ärende
Året som har gått har inneburit flera förändringar i verksamheten.
Måluppfyllelsen, årets resultat och utveckling på sikt.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-03-04

Sid
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Dnr 2011/67 041

§ 31
Internbudget 2011
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna Internbudget 2011
Rolf Delcomyn (S) Sorin Raduta (S) Ulrika Johannesson (S) Thomas
Rasmusson (S) deltar ej i beslutet med hänvisning till egen föreslagen budget i
kommunfullmäktige och enligt protokollsanteckning.
Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet
2 st yrkande
Rolf Delcomyn (S) yrkar på att det bör vara en mix av platser inom privata
vårdgivare och egen regi, det är därmed inte bra att minska på antalet privata
platser.
Thomas Rasmusson (S) yrkar på att en konsekvensanalys avseende effekterna
vid minskningen av placeringen på privata boende, borde varit gjord och bilagd
handlingarna
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar inte i detta beslut om
majoritetens förslag till internbudget 2011. Detta gör vi med tanke på att vi
hade en annan budget i fullmäktige. Vi föreslog en mindre skattehöjning för att
kunna satsa på en bra kvalité i verksamheten. Idag fattas vi ett stort antal
årsarbetare inom omsorgen och brukarna har svårt att få hjälp med det man har
rätt till. Detta på grund av tidigare stora besparingskrav från majoriteten.
Samtidigt har personalen otroligt tung uppgift att få ihop det dagliga arbetet
och man har försämrat arbetsvillkoren. Därför satsade vi på att anställa 20 nya
helårstjänster i hemtjänsten. Detta är inte heller tillräckligt men en bra bit på
vägen. På en fråga till ON förvaltningen hur bokslutet sett ut om man tillsatt de
tjänster som fattas i verksamheten. Blev svaret 30 miljoner sämre. Majoriteten
slår sig ändå för bröstet för att man gör drygt 7 miljoner i överskott 2010. Man
har samtidigt inte använt en stor del av de medel nämnden fick av fullmäktige i
kompletteringsbudgeten. Majoriteten i kommunen satsar hellre på stora
investeringar på kort tid som påverkar driften t.e x badanläggning istället för
att satsa på kvalitén för våra äldre och funktionshindrade i kommunen.
Ledamöterna för S och V i omsorgsnämnden.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 31
Beskrivning av ärende
Äldre- och handikappomsorgens verksamhet är, i ett jämförelseperspektiv,
förknippat med låga kostnader. Detta framgår klart när man analyserar de
bidrag som Hässleholms kommun erhåller i kostnadsutjämningssystemen.
Hässleholms kommun erhåller betydande belopp bla på grund av
befolkningsstrukturen. I analysen framgår visserligen att verksamhetens
kostnader är högre än genomsnittet, men om hänsyn tas till de förutsättningar
som finns i kommunen, tex åldersstrukturen, så bedrivs verksamheten betydligt
billigare än genomsnittskommunen. Syftet med kostnadsutjämningen är just att
kompensera de kommuner som har en ogynnsam struktur.
För att få en budget i balans har förvaltningen vidtagit ett antal åtgärder som
minskat kostnaderna inom vissa verksamheter markant. De åtgärder som
nämnden har vidtagit under de två senaste åren har gett resultat under 2010.
I bokslutet 2010 framgår att förvaltningen levererat ett överskott som bla beror
på att riktade medel till hemtjänsten i kompletteringsbudgeten ännu inte
förbrukats. Under 2011 beräknas dessa medel förbrukas samtidigt som
kostnaderna inom t.ex. LSS och psykiatri kommer att öka. Dessutom har
förvaltningen ett uppdrag att anpassa verksamheten till en lägre budgetram (-13
mnkr) under 2011, jämfört med 2010.
Besparingen och de ökade kostnaderna inom vissa verksamheter betyder att
ytterliggare åtgärder måste vidtagas under 2011.
Budgeten innebär att antalet köpta särskilda boendeplatser inom äldreomsorgen
kommer att minska med 30 platser. Därutöver kommer också platser i särskilda
boenden som drivs i egen regi att minska med 16 platser på Vallmogården.
_____

Protokollsutdrag till

kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN

Datum

2011-03-04

Sid
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Dnr 2011/53 012

§ 32
Verksamhetsplan 2011
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta verksamhetsplan 2011
Beskrivning av ärende
Omsorgsnämndens vision, strategi, värdegrund och omvärldsanalys ligger till
grund för det arbetet som ska ske under 2011 tillsammans med
kommunfullmäktiges uppdrag och omsorgsnämndens mål utifrån budget.
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN

2011-03-04

Sid
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Dnr 2010/481 731

§ 33
Svar angående tillsyn av LSS verksamhet
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta svaret som sitt eget
Skäl till beslut
Socialstyrelsen gjorde en föranmäld tillsyn enligt 25§ Lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade,LSS; av Finja barn och
ungdomsboende,bostad med särskild service enligt 9§8 LSS,2010-12-10.
Enligt socialstyrelsens beslut 2011-01-18 skall omsorgsnämnden vidta följande
åtgärder
• Se till att boendet får tillgång till nödvändig information
• Skapa rutiner för att den beviljade insatsen fortlöpande följs upp och
utvärderas
• Säkerställa att det för alla ungdomarna/barnen som bor i gruppbostaden
finns ett fattat beslut enligt 9§8 LSS
• Säkerställa att föreståndarens närvaro är tillräcklig för att garantera en
verksamhet av god kvalitet.
_____

Protokollsutdrag till

Socialstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2010/509 735

§ 34
Svar på beslut avseende nattlig tillsyn på Hemgården
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta svaret till Socialstyrelsen som sitt eget
och skicka detsamma till Socialstyrelsen
Skäl till Beslut
Socialstyrelsen genomförde natten mellan den 8 och 9 november 2010 oanmäld
inspektion på Hemgården i Tyringe.
Beslut är inkommit till Omsorgsnämnden och Socialstyrelsen har i beslut taget
2010-12-20 identifierat brister i verksamheten som Omsorgsnämnden ska
säkerhetsställa.
_____

Protokollsutdrag till

Socialstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes
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Datum

OMSORGSNÄMNDEN
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Dnr 2011/12 739

§ 35
Redovisning av ej verkställda beslut
Förslag till Beslut
Omsorgsnämnden beslutar godkänna att underlaget överlämnas till
Socialstyrelsen, kommunfullmäktige samt till kommunrevisorerna. Underlaget
gäller ej verkställda beslut enligt SoL och LSS per den 31 december 2010.
Skäl till beslut
Antalet ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska återkommande rapporteras
till Socialstyrelsen.
_____

Protokollsutdrag till

Socialstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2011-03-04

Sid

12 (19)

Dnr 2011/54 003

§ 36
Revidering av riktlinjer för LSS
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att revidera riktlinjen avseende egen bostad med
stöd enligt 9:9 LSS.
Skäl till beslut
Tidigare riktlinjer har reviderats för att öka rättsäkerheten för den enskilde
avseende boendeparagrafen.
Riktlinjer om att handläggarna skulle kunna fatta beslut om stöd i eget boende
(boendestöd) enligt LSS togs 2005. Detta har sedan dess lagts under 9:9 som är
LSS boendeparagraf. Genom åren har flera konsekvenser noterats med
anledning av beslutet
• I ett av nämndens ärenden till förvaltningsrätten avslogs insatsen och
ärendet överklagades. Förvaltningsrätten visade tillbaka ärendet med
motivering att det inte går att överklaga då insatsen inte finns enligt LSS.
• Har beslutet fattats enligt 9:9 och behov uppstår av serviceboende eller
gruppbostad kan den enskilde inte göra en nyansökan. Det blir då en
verkställighetsfråga.
Socialstyrelsen har uppmärksammat att flera kommuner tillämpat LSS
boendeparagraf på detta sätt. Kommunerna har då erhållit ett statligt bidrag för
att täcka merkostnaderna för att egentligen tillhandahålla ett serviceboende
eller en gruppbostad
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr 2011/55 740

§ 37
Revidering av omsorgsförvaltningens organisation
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta organisationsförändringen med införande
2011-04-01
Yrkande
Thomas Rasmusson (S) yrkar bifall till förslaget
Skäl till Beslut
Ledningsstruktur efter en organisationsförändring.
Chefsbefattningarnas förändring för distriktscheferna föreslår bli:
•
•
•
•
•

Äldreomsorgen 1 st
Handikappomsorgen 1 st
Resursenheten 1 st
Administrativ chef
Att slå ihop myndighetschefen och 1:e ekonomen till en distriktschef
för de enheterna

_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 38
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.

2011-01-01 – 01-31

Hemtjänst, bifall och avslag
Särskilt boende, bifall och avslag
Korttid, bifall och avslag
Avlösning, bifall och avslag
kontaktperson, bifall och avslag
Trygghetslarm, bifall och avslag
Trygghetsuppringning, bifall och beslut
Matdistribution, bifall och avslag
Boendestöd, bifall och avslag
Serviceinsatser, bifall och avslag
Bostad särskild service, bifall och avslag
Ledsagning, bifall och avslag
Dagverksamhet fys fh, bifall och avslag
Dagverksamhet demens, bifall och avslag

88+1 beslut
12+ 3 beslut
26+6 beslut
4+0 beslut
4+0 beslut
106+0 beslut
1+0 beslut
64+0 beslut
7+0 beslut
64+0 beslut
3+0 beslut
1+0 beslut
1+1 beslut
1+0 beslut

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall o avslag 11-01-01—01-31
20+5 beslut
c. Underlag för avskrivning av utestående fordringar, 2011-01-19, 2011-02-08, 2011-06-16
d. Anställningar ÄO 2010-10-21—2011-01-15
d. Protokoll arbetsutskottet 2011-01-18, 2011-02-15 sekretess
_____

Justering

Utdraget bestyrkes
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Dnr 2011/74 006

§ 39
Föreligger för kännedom följande handlingar
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Justering

Kösituationen, (handlingar på sammanträdet)
Samverkansprotokoll 2011-01-17, 2011-02-14
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2011-01-31
BUN protokollsutdrag 2011-01-27 § 17 och § 18
Protokoll arbetsutskottet 2011-01-18, 2011-02-15 ojusterat
Verksamhetsberättelse handikapprådet 2010
Protokoll arbetsutskottet 2011-03-03
_____

Utdraget bestyrkes

Sid
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§ 40
Föreligger för kännedom följande handlingar
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna
Beskrivning av ärende
Handlingarna för kännedom finns tillgängliga i en pärm under
sammanträdet.

1. Lex Sarah ärenden
_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Sid

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

OMSORGSNÄMNDEN
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Sid
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§ 41
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Skäl till beslut
Förvaltningschef Laila Jeppsson informerar om:
•
•
_____

Justering

Ett samarbete med arbetsförmedlingen som är på gång gällande
rekrytering och utbildning av kommande vårdpersonal.
Uppmärksamheten kring den påstådda kafferansoneringen

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
OMSORGSNÄMNDEN
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Sid
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Dnr 2011/90 042

§ 42
Begäran om att överföra överskott bokslut 2010
avseende hemtjänsten 4 554 tkr till 2011 års budget
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar godkänna begäran om att överföra överskottet
(4 554 tkr) avseende hemtjänsten i 2010 års bokslut till budget 2011.
Reservation
Rolf Delcomyn (S) Sorin Raduta (S) Ulrika Johannesson (S) Thomas
Rasmusson (S) Reserverar sig mot beslutet.
3 st Yrkande
Rolf Delcomyn (S) yrkar att Omsorgsnämnden ska besluta att
godkänna begäran om att överföra hela överskottet från 2010 års
bokslut på 7 073 tkr till 2011 års budget.
Thomas Rasmusson (S) yrkar bifall till Delcomyns förslag.
John Bruun (FP) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag
Proposition
Rolf Delcomyn (S) begär votering
Omsorgsnämnden godkänner följande voteringsordning
Ja-röst för bifall till Bruuns yrkande
Nej-röst för bifall till Delcomyns yrkande
Med 7 ja-röster för Bruuns yrkande och 4 nej-röster för Delcomyns yrkande
beslutar Omsorgsnämnden i enlighet med Bruuns yrkande.
Beskrivning av ärende
Äldreomsorgens två huvudsakliga verksamhetsområden är särskilt boende och
hemtjänst. Nämnden har en uttalad inriktning mot att ” brukarnas behov ska i
första hand tillgodoses i den egna bostaden”. Det finns flera orsaker till
inriktningen och en av orsakerna är att de framtida kostnaderna beräknas bli
lägre med en väl utbyggd hemtjänst i kombination med en något mindre,
jämfört med idag, verksamhet i form av särskilda boenden.
Som en konsekvens av detta har, under de senaste åren, antalet platser i särskilt
boende minskat. I budget 2011 planeras ytterligare minskningar av antalet
platser i särskilt boende, såväl i egen regi som i privat regi.

Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 42
Samtidigt som minskningen av antalet särskilda boenden genomförs krävs en
utökning av resurserna i det ordinära boendet, hemtjänsten. I bokslutet 2010
framgår att hemtjänsten gör ett överskott på 4 554 tkr under 2010. Överskottet
beror till stor del på att hemtjänsten tilldelades 5 mnkr i
kompletteringsbudgeten 2010. Större delen av de fem miljoner kronorna har
inte förbrukats eftersom några av de tänkta satsningarna ännu inte har kunnat
genomföras pga lokalbrist. En del satsningar har genomförts under året men
kostnaden slår inte igenom med full kraft eftersom de nya tjänsterna inte har
funnits under hela kalenderåret.
För att underlätta omställningen från särskilt boende till satsningen i ordinärt
boende begär nämnden att överföra överskottet avseende hemtjänsten i 2010
års bokslut till budget 2011. Begäran till 2011 års budget avser sk ”korta
pengar” dvs de ingår inte i ram utan är av karaktären ”kompletteringsbudget”.
Omsorgsnämnden
Voteringslista
Datum:

2011-03-04 § 42

Namn
Ledamot/tjänstgörande
ersättare
John
Rolf
Cecilia
Kerstin
Thomas
Patrik
Anna
Sorin
Lina
Solbritt

Bruun
Delcomyn
Tornerefelt
Andersson
Rasmusson
Jönsson
Gustavsson
Raduta
Bengtsson
Lindborg

Ulrika

Johannesson

Summa

Parti

Röstning
Ja

FP
S
M
C
S
SD
KD
S
M
MP

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

S

X
7

4

_____

Justering

Utdraget bestyrkes

Avstår

