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Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Plats och tid

Högalidshemmet Storstugan, 2014-06-18, kl. 13.00-16.00

Beslutande
Ledamöter

Lina Bengtsson (M)
Kerstin Andersson (C) 1:e vice ordförande
Rolf Delcomyn (S) 2:e vice ordförande
Irene Nilsson (S)
Emil Nilsson (C)
Patrik Jönsson (SD)
Anna Gustavsson (KD)
Margaretha Lindquist (KD)
Anita Peterson (V)
Meta Jarl (S) ersätter Ulrika Johannesson (S)

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Ersättare

Åsa Erlandsson (SD)

Tjänstemän

Annika Andersson omsorgschef, Carl Johan Tykesson avdelningschef för
administration och utveckling, Elisabet Mineur verksamhetschef, Maria
Elfblad verksamhetschef, Cecilia Sixten verksamhetschef, Camilla Strid
Lindvall myndighetschef, Jan Nilsson projektledare, Annika Hansson dietist
§§ 59-62, Iréne Persson nämndsekreterare.

Utses att justera

Anita Peterson

Justeringens plats, tid

Kasern Johnsson 2014-06-19

Justerade paragrafer

§§ 59-69

Underskrift

Sekreterare

Iréne Persson
Ordförande

Lina Bengtsson
Justerare

Anita Peterson
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Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

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

Hässleholms kommun, Omsorgsnämnden

Sammanträdesdag

2014-06-18

Datum då anslaget
sätts upp

2014-06-19

Datum då anslaget
tas ned

2014-07-11

Förvaringsplats
för protokollet

Omsorgsförvaltningen, Löjtnant Granlunds väg 14

Underskrift

Iréne Persson

Datum då anslaget
togs ned

Signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-06-18

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 59
Ändring av dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Bakgrund
Ordförande Lina Bengtsson föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
Tillkommande ärende:
•

Verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen

_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-06-18

2014/241 012

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 60
Redovisning av Nattfastemätningen
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för redovisningen
Bakgrund
Dietist Annika Hansson redovisar resultaten efter Nattfastemätningen i april.
Resultaten ger ett försiktigt positivt utslag men de är långt ifrån bra och mycket
arbete finns kvar.
Enhetschefernas engagemang är av stor betydelse samt är ett väl fungerande
teamwork en förutsättning för att komma vidare i arbetet med att minska
nattfastans längd. För stöttning i arbetet med detta finns dietistens kompetens att
ta hjälp av.
Det framkommer att arbetet med att mäta nattfastan är av stor nytta, det krävs
kontinuerlig uppföljning och återkoppling för att ett förbättringsarbete ska kunna
förankras och utvecklas ordentligt.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-06-18

2014/227 012

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 61
Omvärlds och verksamhetsanalys
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Annika Andersson omsorgschef, redovisar omvärlds- och verksamhetsanalysen.
Omsorgsförvaltningen har saknat en omvärlds- och verksamhetsanalys som
beskriver nuläge och framtida behov och utmaningar. Målsättningen är att den ska
fungera som underlag för nämndens och förvaltningens arbete med mål, målvärde
och indikatorer i verksamhetsplan för kommande år.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-06-18

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 62
Uppföljning serviceinsatser i hemtjänsten, LOV
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Jan Nilsson projektledare, redovisar utvecklingen av LOV service och
utvecklingen av hemtjänst med utgångspunkt från debiterade timmar.
Redovisningen avser april och oktober från och med oktober 2011 till och med
april 2014. I april 2014 fanns 6 externa utförare och utförde 2 procent av den
totala debiterade volymen.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-06-18

2014/158 040

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 63
§ 47 au 2014-06-03
Månadsuppföljning per den 31 maj 2014
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
- godkänna den ekonomiska prognosen per den 31 maj 2014.
Bakgrund
Omsorgsförvaltningen prognosticerar per den 31 maj ett underskott på 1,9 mnkr
för 2014. Det är en oförändrad prognos jämfört med prognosen per den 30 april.
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 för
kostverksamheten. Inom FSS (Funktionsnedsättning, stöd och service)
prognosticeras underskottet till -750 tkr. De huvudsakliga orsakerna till avvikelsen
är nya ärenden inom personlig assistans LSS samt personalförstärkning inom
gruppbostäder och boende LSS. En schemaöversyn pågår inom gruppbostäderna.
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.
Omsorgschefen redovisar förslag på åtgärder med anledning av prognosticerad
budgetavvikelse.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-06-03 § 47
Omsorgsnämnden föreslås besluta att
- godkänna den ekonomiska prognosen per den 31 maj 2014.
_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-06-18

2014/200 049

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 64
§ 48 au 2014-06-03
Analys av kostnad för mattransport mellan tillagningoch mottagningskök
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
I verksamhetsplanen för 2014 finns en aktivitet under utvecklingsmålet ”Tydlig
ekonomi och verksamhetsstyrning” att analysera samtliga kostnader för
mattranporter mellan tillagningskök och mottagningskök.
Mattransporter utgår ifrån Lyckåsa, Högalidshemmet, Ehrenborg och Bokeberg
till sju olika verksamheter i kommunen. Verksamhetschefen för kostverksamheten
har tillsammans med enhetscheferna för kostenheten gjort en översyn av
mattransporterna inom förvaltningen och har inlett en dialog med Hässleholm
Teknik AB kring ett samarbete då avtalen med taxi går ut.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-06-03 § 48
Omsorgsnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-06-18

2014/157 736

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 65
Fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag till Skånetrafiken
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna förslag till ny överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna
arbetsuppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag
att uppdra åt omsorgsnämndens ordförande att teckna avtalet med Skånetrafiken.
Patrik Jönsson (SD) medges bilägga protokollsanteckning
Reservation
Patrik Jönsson (SD) deltar ej i beslutet med hänvisning till protokollsanteckning.
Yrkande
Rolf Delcomyn (S) yrkar bifall till förslaget.
Skäl till beslut
Nuvarande avtal mellan Hässleholms kommun och Skånetrafiken upphör 201412-31. Avtal om finansiering av överlåtet uppdrag avseende färdtjänst och
riksfärdtjänst förlängs och förnyas. Nytt avtal innehåller förtydliganden kring
parternas åtaganden och samråd/samverkan.
Bakgrund
Sedan 2010-10-01 har Hässleholms kommun via avtal överlåtit anordnandet av
färdtjänst och riksfärdtjänst till Region Skåne/Skånetrafiken. I avtalet ingår allt
som rör färdtjänst, det vill säga trafik, myndighetsutövning och fastställande av
regelverk inklusive avgifter. Avsikten var att när avtalstiden löpte skulle det
ersättas av skatteväxling. Eftersom inte alla Skånes kommuner har överlåtit
färdtjänst/riksfärdtjänst till Region Skåne är inte skatteväxling aktuell utan

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-06-18

2014/157 736

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Forts § 65
kommunen måste ta ställning till fortsatt finansiering från och med 2015-01-01.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-06-03 § 49
Omsorgsnämnden föreslås besluta
att godkänna förslag till ny överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna
arbetsuppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag
att uppdra åt omsorgsnämndens ordförande att teckna avtalet med Skånetrafiken.
_____
Sänt till:
Skånetrafiken

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-06-18

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 66
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.

2014-05-01 –2014-05-31

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
Bostad med särskild service, bifall och avslag

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall och avslag,
2014-05-01—2014-05-31
c. Anställningar omr ÄO 2014-05-07- 2014-05-23
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

179+4
3+0
0+1
44+2
18+5
4+0
7+1
152+0
87+0
8+0
4+0
3+0

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

17+3 beslut
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-06-18

2014/215 006

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 67
För kännedom
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna.

_____

1. Kösituationen
2. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2014-04-28 § 58, § 59 och § 61
3. Tekniska utskottets protokollsutdrag 2014-05-21 § 102.
4. Förvaltningsövergripande samverkan, protokoll 2014-05-19
5. Kommunala pensionärsrådet protokoll 2014-05-08
6. Arbetsutskottets protokoll 2014-06-03.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-06-18

2014/243 022

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 68
Verksamhetschef HSL
Beslut
Omsorgsnämnden föreslås besluta att utse verksamhetschef för Resurs som
verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen och att omsorgschefen utses
som dennes ställföreträdande.
Bakgrund
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 29 § skall det inom hälso- och
sjukvården finnas någon som svarar för verksamheten (verksamhetschef). Enligt
29 a § ska verksamhetschefen säkerställa att patientens behov av trygghet,
kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Om det är nödvändigt
för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska
verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten.
Omsorgsnämnden beslutade 2012-01-24 att utse distriktschef Kerstin Mauritzson
till verksamhetschef för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som bedrivs inom
omsorgsnämndens verksamhet. Omsorgsnämnden beslutade aldrig om en
ersättare, vilket nu uppmärksammats.
Sedan omsorgsnämndens beslut har en förändring i ledningsorganisationen
genomförts, vilket bland annat inneburit att tjänstetiteln är ändrad från
distriktschef till verksamhetschef.
Omsorgchefen föreslår därför omsorgsnämnden att verksamhetschef för Resurs
utses som verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen och att
omsorgschefen utses som dennes ställföreträdare.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-06-18

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 69
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen och bifaller förslaget att bjuda in
gruppledarna från de partier som inte är representerade i omsorgsnämnden till
nämndens sammanträde den 26/8 2014 för att ta del av den rapport som
Ensolution kommer att redovisa gällande Kostnad per brukare (KPB).
- att två personer deltar med ersättning för förlorad arbetsförtjänst till en dag med
information om Bättre stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning med Personligt
ombud, den 1 september 2014.
-att förvaltningen i augusti redovisar hur man jämför dygnskostnaden för privata
boende gentemot kommunala boende.
Bakgrund
Lina Bengtsson informerar om inbjudan till paneldebatt, som skickats ut från
pensionärsorganisationerna. Detta är samtidigt som omsorgsnämnden har sitt
sammanträde den 26/8. Lina ställer frågan till ledamöterna om deras deltagande
på nämnden respektive paneldebatten. Till nämndens sammanträde är Ensolution
inbjuden att redovisa KPB. Inbjudna till denna nämnd är kommunalråden,
kommunchefen, revisorerna och ekonomichefen tillsammans med ekonomerna.
Annika ställer frågan om även representanter för de partier som inte är
representerade i nämnden ska bjudas in till denna redovisning.
Annika Andersson informerar om följande:
•

Inbjudan till förhandstitt på utställning brainbus 7 juli. Arrangör
Neuroförbundet och Parkinsonförbundet

•

Ärende Lex Maria där kammarrättens domslut innebär att vi måste lämna
ut ärendet.

•

Återkoppling från arbetsmiljöverkets tillsyn inom hemtjänst och HTAB
från den 9 juni. Arbetsmiljöverket har fått ett uppdrag från regeringen att
genomföra insatser för att synliggöra och förbättra kvinnors

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-06-18

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Forts § 69
arbetsförhållanden och genomför därför tillsynsbesök i flera av Sveriges
kommuner. Före den 31 januari 2015 skall förvaltningen informera
Arbetsmiljöverket kring vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av
de brister och krav som påtalats i inspektionsmeddelande.
•

Inbjudantill Bättre stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning med
Personligt ombud, förslag att två personer deltar med ersättning för förlorad
arbetsförtjänst.

Åsa Erlandsson informerar från besök på Backebo den 5 juni 2014, samt ställer
frågan- hur jämför man dygnskostnad för privata boende gentemot kommunala
boende. Förvaltningen återkommer med svar i augusti.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Protokollsanteckning gällande "Fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter
enligt färdtjänst- och riksfårdtjänstlag till Skånetrafiken", On 2014-06-18,
ärende 7.
På Om sorgsnämndens möte 2012-12-11 initierade Sverigedemokraterna, med anledning av
kvalitetsbrister i färdtjänsten, en utredning enligt följande yrkande i vårt initiativärende:
att man redovisar för nämnden de beräknade kostnadsskilfnaderna mellan färdtjänst upphandlad i
egen regi så som det var innan Skånetrafiken tog över jämfört med dagens situation där vi överlåtit
uppgiften till Skånetrafiken.

Trots att detta yrkande bifölls så gjordes ingen beräkning från förvaltningen vilket måste
anses som oansvarigt såväl politiskt som ekonomiskt. Att politiska beslut ej verkställs av
förvaltningen är politiskt oansvarigt, att vi inte har utrett de ekonomiska och kvalitativa
skillnaderna för färdtjänst i egen regi kontra i Skånetrafikens regi är ekonomsikt oansvarigt.
Med anledning av att vi (trots beslut om utredning) saknar jämförelsematerial för vad det
innebär att ta över färdtjänsten i egen regi så kan inte vi från Sverigedemokraterna stå bakom
beslutet att godkänna förslaget till ny överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna
arbetsuppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlag.

Med anledning av att detta står vi inte heller bakom att kommunen väljer att teckna avtal med
Skånetrafiken om färdtjänsten utan avstår från att deltaga i beslutet.

Patrik Jönsson, Sverigedemokraterna

