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Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Plats och tid

Högalidshemmet Storstugan, 2014-08-26, kl. 13.00–15.50

Beslutande
Ledamöter

Lina Bengtsson (M) ordförande
Kerstin Andersson (C) 1:e vice ordförande
Rolf Delcomyn (S) 2:e vice ordförande
Irene Nilsson (S)
Emil Nilsson (C)
Patrik Jönsson (SD) § 71
Anna Gustavsson (KD)
Solbritt Lindborg (MP) §§ 70 – del av 72
Margaretha Lindquist (KD)
Anita Peterson (V)
Thomas Rasmusson (S) för Ulrika Johannesson (S)
Åsa Erlandsson (SD) §§ 70-77, ersättare för Patrik Jönsson (SD) § 70, 72-77

Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Anders Zachrisson (M)
Meta Jarl (S)

Tjänstemän

Annika Andersson omsorgschef, Lotta Tyrberg MAS, Carl Johan Tykesson
avdelningschef för administration och utveckling, Maria Elfblad
verksamhetschef, Cecilia Sixten verksamhetschef, Kerstin Mauritzson
verksamhetschef, Camilla Strid Lindvall myndighetschef, Jan Nilsson
projektledare, Iréne Persson nämndsekreterare

Inbjudna § 71

Pär Palmgren (M) KSAU, Lars-Göran Wiberg (C) KSAU, Lena
Wallentheim (S) KSAU.
Karin Enge (MP) Förtroendevald revisor, Kenneth Wirödal, (KD)
Förtroendevald revisor.
Ann Johnsson (FV) Ulrika Widmark Barnekow (FV)
Eva-Lotta Svensson ekonomichef, Ingela Olsson ekonom, Gunilla
Edvinsson ekonom, Cecilia Müller Aspegren projektledare, Catarina Harden
ekonom, Mary-Ann Andersson ekonom.

Föredragande § 71

Andreas Johansson, konsult ensolution

Föredragande § 72
Utses att justera

Jörgen Hultman personalspecialist §§ 70, 72, Catarina Karlsson enhetschef
§§ 70, 72.
Kerstin Andersson

Justeringens plats, tid

Kasern Johnsson

Justerade paragrafer

§§ 70 - 77
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Underskrift

Sekreterare

Iréne Persson
Ordförande

Lina Bengtsson
Justerare

Kerstin Andersson
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Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

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

Hässleholms kommun, Omsorgsnämnden

Sammanträdesdag

2014-08-26

Datum då anslaget
sätts upp

2014-09-02

Datum då anslaget
tas ned

2014-09-24

Förvaringsplats
för protokollet

Omsorgsförvaltningen, Löjtnant Granlunds väg 14

Underskrift

Iréne Persson, nämndsekreterare

Datum då anslaget
togs ned

Signatur
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-08-26

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 70
Ändring av dagordning
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Bakgrund
Ordförande Lina Bengtsson föreslår att dagordningen ändras enligt följande:
•

Ärende 4, utvärdering av resursteamet behandlas innan ärende 3

_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-08-26

2014/363 040

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 71
Redovisning Kostnad per brukare (KPB)
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för presentationen av resultatet avseende kostnadsutfall
för 2013.
Bakgrund
Andreas Johansson från Ensolution presenterar resultatet för Hässleholms
kommun avseende kostnadsutfall för 2013.
KPB är en metod för att beräkna kommunens kostnader för olika insatser och
koppla kostnaderna till den enskilde brukaren. En mängd nyckeltal kan tas fram
som kan användas i analyser och jämförelser med andra kommuner men även
inom den egna organisationen. Ca hundra kommuner deltar i samarbetet kostnad
per brukare.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-08-26

2014/309 022

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 72
§ 52 au 2014-08-12
Utvärdering av resursteamet
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning och ger
omsorgschefen i uppdrag att arbeta med de förbättringsåtgärder som redovisas i
rapporten.
Bakgrund
Med anledning av prognosticerade budgetavvikelser för 2013 beslutade
omsorgsnämnden 2013-05-21; § 60 att resursteamet skulle utvärderas för att
säkerställa att förvaltningen har en personal- och kostnadseffektiv
bemanningsorganisation.
Verksamhetsutvecklaren fick därefter i uppdrag att göra en utvärdering och en
rapport med en nulägesanalys redovisades till förvaltningens ledningsgrupp i
september 2013. Därefter fick en arbetsgrupp i uppdrag av omsorgschefen att ta
fram förslag på åtgärder/förändring utifrån nulägesanalysen. Omsorgschefens
bedömning utifrån nulägesanalysen var att en redovisning till omsorgsnämnden
var aktuell först efter arbetsgruppens arbete. Med anledning av den
prognosticerade budgetavvikelsen för 2013 beslutade omsorgsnämnden om en rad
åtgärder och omsorgschefen bedömde att en utvärdering efter nulägesanalysen
hade lägre prioritet än många andra åtgärder utifrån ekonomiska effekter och har
därför dröjt.
Utifrån den utvärdering som nu redovisas till omsorgsnämnden är bedömningen
att fördelarna med en centraliserad bemanningsenhet är övervägande och att
enheten skall finnas kvar. Utvärderingen pekar dock på en rad viktiga frågor som
förvaltningen måste arbeta vidare med för att säkerställa en personal- och
kostnadseffektiv organisation.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-08-26

2014/309 022

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Forts § 72
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-08-12 § 52
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna
förvaltningens redovisning och ger omsorgschefen i uppdrag att arbeta med de
förbättringsåtgärder som redovisas i rapporten.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-08-26

2013/562 007

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 73
§ 51 au 2014-08-12
Rapport till kommunstyrelsen efter granskning av
demensvården hösten 2013
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna omsorgschefens förslag på redovisning
till kommunstyrelsen kring hur omsorgsnämnden säkerställer att befintliga
ekonomiska resurser används på ett optimalt sätt.
Bakgrund
Ernst & Young genomförde på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Hässleholms kommun en granskning av omsorgsnämnden styrning och
uppföljning av demensvården hösten 2013. Då granskningsrapporten tillsammans
med omsorgsnämndens yttrande redovisades till kommunstyrelsen 2014-04-02
beslutade kommunstyrelsen att Omsorgsnämnden senast den 1 september 2014
ska rapportera till kommunstyrelsen hur man avser att säkerställa att befintliga
ekonomiska resurser används på ett optimalt sätt. Särskild uppmärksamhet bör
enligt beslutet riktas mot enheter som redovisar stora underskott på grund av ett
frekvent anlitande av extra personal.
Omsorgschefen har tillsammans med verksamhetschefer gjort en redovisning
utifrån kommunstyrelsens frågeställning som redovisas i tjänsteskrivelse.
Omsorgsnämnden föreslås godkänna redovisningen och besluta att sända den till
kommunstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-08-12 § 51
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna
omsorgschefens förslag på redovisning till kommunstyrelsen kring hur
omsorgsnämnden säkerställer att befintliga ekonomiska resurser används på ett
optimalt sätt.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-08-26

2014/247 731

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 74
§ 53 au 2014-08-12
Svar på skrivelse från hörselskadades förening
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta omsorgschefens förslag på skrivelse och sända
den till hörselskadades förening i Hässleholm.
Bakgrund
Hörselskadades förening har kommit med en skrivelse daterad 2014-06-17 där de
framför önskemål om att tjänsten som heminstruktör skall återinrättas.
En kommun har ingen skyldighet att ha särskilda heminstruktörer för att hjälpa
personer med hörselnedsättningar enligt de önskemål som hörselskadades
förenings framför. Utifrån omsorgsnämndens ekonomiska begränsningar anser
omsorgschefen därför inte att tjänst som heminstruktör skall återinträttas. Region
Skåne har ansvar för hörselhjälpmedel och här ingår även stöd och hjälp kring hur
de skall användas.
Den som har behov av stöd och hjälp i sin dagliga livsföring kan ansöka om
insatser enligt 4 Kap 1§ Socialtjänstlagen genom att vända sig till
biståndshandläggare på omsorgsförvaltningen. Den som får avslag på sin ansökan
har möjlighet att få sin sak prövade genom att överklaga till förvaltningsrätten,
därmed finns det en rättssäkerhet för den enskilde.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-08-12 § 53
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta
omsorgschefens förslag på skrivelse och sända den till hörselskadades förening i
Hässleholm.
_____
Sänt till: Hörselskadades förening i Hässleholm

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-08-26

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 75
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.
xv.

2014-06-01 –2014-07-31

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
Trygghetsuppringning, bifall och avslag
Matdistribution, bifall och avslag
Boendestöd, bifall och avslag
Dagverksamhet, dem bifall och avslag
Dagverksamhet, psyk fh, bifall och avslag
Dagverksamhet, fys fh, bifall och avslag
Bostad med särskild service, bifall och avslag

324+6 beslut
2+0 beslut
98+4 beslut
47+4 beslut
12+0 beslut
0+3 beslut
16+1 beslut
307+0 beslut
3+0 beslut
171+1 beslut
20+0 beslut
5+0 beslut
3+0 beslut
5+0 beslut
2+1 beslut

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall och avslag,
2014-06-01—2014-07-31
37+6 beslut
c. Anställningar omr FSS 2014-06-23- 2014-07-09, omr ÄO2014-07-15
och 2014-06-23-2014-08-12, 2014-08-13
d. Delegationslista beslut om jämkning pga dubbla boendekostnader,
2013-09-10—2014-08-05
e. Underlag för avskrivning av utestående fodringar, 2014-06-09,
2014-07-10 4 st. 2014-07-17, 2014-07-18, 2014-07-24 och 2014-08-06
f. Arbetsutskottets protokoll sekretess, 2014-08-12
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-08-26

2014/362 006

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 76
För kännedom
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna.

_____

1. Kösituationen
2. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2014-05-26 § 74
3. Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2014-06-11 § 135, § 138, § 140
4. Lokal överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och
nordöstra Skånes kommuner gällande personer med psykisk
funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har ett eller riskerar
att utveckla psykisk ohälsa
5. Förvaltningsövergripande samverkan, protokoll 2014-06-11
6. Uttalande angående färdtjänsten från PRO
7. Arbetsutskottets protokoll 2014-08-12.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

11(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-08-26

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 77
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Omsorgschef Annika Andersson informerar om följande:
•

Rutiner för valet 14 september i särskilt boende.

•

Trygghetsboendet pärlan, 52 kontrakt på lägenheter har tecknats.

•

FUB bjuder in till möte den 4 november. De valda kontaktpolitikerna
deltar.

•

Planeringen av dagverksamheten i Matteröd går enligt planerna,
introduktion av personalen den 1 september

•

Gruppboendet på Högalid, introduktion av personalen den 1 september

•

Det pågår diskussioner kring måltidspolicyn för Hässleholms kommun.

•

Styrgruppen för samarbetet mellan SN, ON och BUN, sammanträder
27 augusti

•

Arbetet med att hitta en lämplig lokal för möbelförvaring inom daglig
verksamhet pågår. Flera förslag har kommit fram men inget är bestämt
ännu.
___
Kerstin Andersson (C) ställer två frågor. Lokalerna på Havremagasinet
vem kommer att flytta in förutom IT avdelningen. Hur har
sjuksköterskebemanningen fungerat under sommaren

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-08-26

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

•

På frågan om Havremagasinet svarar Annika Andersson att det i dagsläget
inte finns någon information om vem som mer ska flytta till
Havremagasinet mer än IT avdelningen.

•

På frågan om Sjuksköterskebemanningen, svarar Kerstin Mauritzson att
bemanningen har fungerat bra och hon vill även ge en stor eloge till de
sjuksköterskor som har ställt upp och arbetat under sommaren. Ett fåtal
timvikarier har varit inne, samordnaren för sjuksköterskorna har ansvarat
för bemanningen.
___

•

Iréne Persson påminner om inkomna inbjudningar.

•

Carl Johan Tykesson svarar på Åsa Erlandssons frågor från sammanträdet
2014-06-18 § 69. Jämförelse vårddygnskostnader mellan egen regi och
privat verksamhet: Kommunal verksamhet bygger på den faktiska
kostnaden och den privata är överenskommen i ett avtal.
Ludvika moms: Sedan det svenska EU-inträdet 1995 måste kommuner
och landsting betala 6 procent moms, även för så kallade ickeskattepliktiga verksamheter. Dessa pengar skall emellertid betalas tillbaka
till kommun- och landstingssektorn via ett komplicerat system med olika
momsavgifter. Detta system brukar i dagligt tal benämnas
"Ludvikamomsen".

•

Irene Nilsson har fått frågan om assistansersättningen, gällande de
kooperativa bolagen, med anledning av att en brukare anser att han inte
får den kvaliteten på assistansen efter omsorgsnämndens beslut. Annika
Andersson och Camilla Strid Lindvall svarar vad som gäller angående
assistansersättningen till de privata kooperativen. Omsorgsnämnden
fattade beslut 2013-12-17 § 128 -Omsorgsnämnden beslutar att timersättningen
för personlig assistans enligt LSS för 2014 skall uppgå till 264 kr per timme.

•

Åsa Erlandsson informerar ifrån möte med FUB.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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