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Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Plats och tid

Högalidshemmet Storstugan, 2014-11-28, kl. 13.30-15.50

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)
Anna Gustavsson (KD)
Solbritt Lindborg (MP)
Ulrika Johannesson (S)
Margaretha Lindquist (KD)
Anita Peterson (V)

Övriga närvarande
Tjänstgörande ersättare
Ersättare

Åsa Erlandsson (SD) för Patrik Jönsson (SD)
Anders Zachrisson (M)

Föredragande § 94

Annika Andersson omsorgschef, Elisabet Mineur verksamhetschef, Carl
Johan Tykesson avdelningschef för administration och utveckling, Maria
Elfblad verksamhetschef, Kerstin Mauritzson verksamhetschef, Jan Nilsson
projektledare, Lotta Tyrberg MAS, § 96-102,
Iréne Persson nämndsekreterare
Catarina Harden, ekonom

Utses att justera

Irene Nilsson

Justeringens plats, tid

Kasern Johnsson

Justerade paragrafer

§§ 94-102

Tjänstemän

Underskrift

Sekreterare

Iréne Persson
Ordförande

Lina Bengtsson
Justerare

Irene Nilsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Anslag / bevis

Hässleholms
kommun

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Omsorgsnämnden

Organ:

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2014-11-28

Datum då anslaget sätts upp:

2014-12-08

Datum då anslaget tidigast får tas ned:

2014-12-30

Förvaringsplats för protokollet:

Omsorgsförvaltningen

Underskrift:
Nämndsekreterare Iréne Persson
Datum då anslaget togs ned:
Signatur

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-11-28

2014/158 040

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 94
§ 69 au 2014-11-10
Månadsuppföljning per den 31 oktober 2014
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
•

Godkänna månadsuppföljningen per den 31 oktober 2014

Bakgrund
Omsorgsförvaltningen prognostiserar per den siste oktober ett underskott på
6 450 tkr för 2014. Prognosen är förbättrad jämfört med månadsuppföljning per
30 september med 4 550 tkr. Två mnkr av dessa avser sänkta priser från HTAB
som beslutades i månadsskiftet oktober/november. Verksamheterna ordinärt
boende och FSS förbättrar även prognosen med drygt 1 mnkr vardera. Den
drastiska ökningen av kön till särskilt boende från sommaren innebär ett ökat
behov av att köpa korttidsplatser som enligt prognosen förväntas uppgå till 4,7
mnkr för 2014.
Förvaltningen har i analyser genom Kostnad per brukar visat att kostnadsnivån
inom de olika verksamheterna är låg, i förhållande till andra kommuner. Det
innebär i sin tur en stor svårighet att på kort sikt vidta åtgärder för att uppnå en
budget i balans. Omsorgsnämnden beslutade därför i september att med
anledning av redovisade volymökningar som uppkommit under året, anhålla hos
kommunfullmäktige att beviljas tilläggsanslag motsvarande prognostiserat
underskott. På begäran av kommunstyrelsen redovisas åtgärder som
omsorgsnämnden vidtagit eller kommer att vidta.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-11-10 § 69
Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden att, Godkänna månadsuppföljningen
per den 31 oktober 2014
_____
Sänt till: Kommunstyrelsen, Ekonomiavdelningen

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-11-28

2014/513 040

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 95
§ 70 au 2014-11-10
Internbudget 2015
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
Utifrån det av förvaltningen redovisade utökade behovet för 2015 ge
omsorgschefen i uppdrag att till omsorgsnämndens sammanträde i januari 2015
återkomma med förslag på internbudget utifrån den av kommunfullmäktige
beslutade budgetramen.
Bakgrund
Omsorgsförvaltningen redovisar för 2015 behov av en utökad budgetram med
40,3 mnkr som bygger på:
- prognosticerade volym- och vårdtyngdsförändringar
- uppräkning helårseffekter utifrån beslutade verksamhetsförändringar under
2014
- prisförändringar
- övriga förändrade behov
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-11-10 § 70
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att förslå omsorgsnämnden besluta att:
Utifrån det av förvaltningen redovisade utökade behovet för 2015 ge
omsorgschefen i uppdrag att till omsorgsnämndens sammanträde i januari 2015
återkomma med förslag på internbudget utifrån den av kommunfullmäktige
beslutade budgetramen.
Rolf Delcomyn (S) och Thomas Rasmusson (S) deltar ej i beslutet.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-11-28

2014/446 731

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 96
§ 71 au 2014-11-10
Ej verkställda beslut per den 30 september 2014
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner underlaget som överlämnats till Inspektion för vård
och omsorg (IVO), samt beslutar att underlaget överlämnas till
kommunfullmäktige och till kommunrevisorerna. Underlaget gäller ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS per den 30 september 2014.
Bakgrund
Antalet ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska återkommande rapporteras till IVO.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-10-14 § 63
Omsorgsnämnden godkänner underlaget som överlämnats till Inspektion för vård
och omsorg (IVO), samt beslutar att underlaget överlämnas till
kommunfullmäktige och till kommunrevisorerna. Underlaget gäller ej verkställda
beslut enligt SoL och LSS per den 30 september 2014.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-11-28

2014/489 030

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 97
§ 72 au 2014-11-10
SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
-

ge förvaltningen i uppdrag att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet
utifrån framtagen handlingsplan
översända 2014 års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet till
personalavdelningen

Bakgrund
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) skall ske årligen enligt
fastställda rutiner från personalavdelningen. Enligt årets anvisningar från
personalavdelningen skall årets uppföljning omfatta områdena: Styrning, Rutiner,
Arbetsskador och tillbud, lagstiftning. Förvaltningsövergripande samverkansgruppen
har dock beslutat att den årliga uppföljningen skall omfatta samtliga områden.
Med utgångspunkt från noterade brister enligt checklistan (bilaga 1) har en
handlingsplan upprättats (bilaga 2) i samverkan med fackliga företrädare vid
förvaltningsövergripande samverkansmöte 2014-10-20. Enligt gällande rutiner
finns kvarvarande brister från föregående uppföljning med på handlingsplanen.
Samma uppföljning sker på respektive arbetsplats och vid lokala
samverkansmöten på verksamhetsområdesnivå.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-11-10 § 72
Omsorgsnämnden föreslås besluta att
- ge förvaltningen i uppdrag att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet
utifrån framtagen handlingsplan
- översända 2014 års uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet till
personalavdelningen
_____
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-11-28

2014/124 012

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 98
§ 73 au 2014-11-10
Särskilt boende, ändrad inriktning
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
a) Ehrenborg ska omvandlas till särskilt boende
b) budgetera för en utökning med 3 korttidsplatser på Lyckåsa genom
dubbelbeläggning i de tre större rummen
c) beakta behovet av att öka antal köpta äldreomsorgsplatser i internbudgeten
för 2015
d) ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att det ökade behovet av särskilt
boende inte beror på brister i hemvården eller generösare beslut
e) ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa trygg hemgång genom fungerande
teamarbete för att säkerställa att beslut om korttidsplats inte beror på att
hemvården inte kan skapa en trygg hemgång från sjukhuset
f) ge förvaltningen i uppdrag utreda om avdelning 6 i framtiden bör utvecklas till
två demensavdelningar, med högre personaltäthet, för att kunna tillgodose
särskilt vårdkrävande brukares behov på ett kostnadseffektivt sätt
g) en utvärdering av förändringen ska redovisas till nämnden efter 1 år
Reservation
Åsa Erlandsson (SD) reserverar sig mot beslutet på punkt b)
Yrkande 2 st
Åsa Erlandsson (SD) yrkar på avslag på punkt b).
Irene Nilsson (S) yrkar att nämnden lägger till en punkt g) en utvärdering av
förändringen ska redovisas till nämnden efter 1 år
Omröstning
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt förslag på punkterna a,
c, d, e, f, g och finner att nämnden beslutar enligt förslaget på punkterna a, c, d, e,
f, g
Ordförande ställer yrkandet om avslag på punkt b), mot arbetsutskottets förslag
om bifall på punkt b) och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag om bifall till punkt b).
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-11-28

2014/124 012

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

forts § 98
Protokollsanteckning
Åsa Erlandsson (SD) medges lägga protokollsanteckning, bilaga
Bakgrund
Omsorgschefen föreslog i april 2014 att avdelning 6 på Högalidshemmet skulle
avvecklas eftersom den var resurskrävande på grund av att avdelningen är på två
plan och därmed svårt att säkra tillsyn om de boende. Omsorgsnämnden
beslutade att återremittera ärendet. I tjänsteskrivelse daterad 2014-11-03
återkommer förvaltningen nu med ett förslag kring förändringar för att kunna
tillgodose medborgarnas behov av särskilt boende. Förslaget innebär att
Ehrenborg ska omvandlas till särskilt boende samt budgetera för en utökning med
3 platser på Lyckåsa genom dubbelbeläggning. På grund av den drastiska
ökningen av ”kön” till särskilt boende från sommaren 2014 föreslås ingen
avveckling av avdelning 6 på Högalidshemmet. Istället föreslås att förvaltningen
får i uppdrag att utreda hur avdelningen kan utvecklas till två demensavdelningar
för särskilt vårdkrävande brukare.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-11-10 § 73
Omsorgsnämnden föreslås besluta att
a) Ehrenborg ska omvandlas till särskilt boende
b) budgetera för en utökning med 3 korttidsplatser på Lyckåsa genom
dubbelbeläggning i de tre större rummen
c) beakta behovet av att öka antal köpta äldreomsorgsplatser i internbudgeten
för 2015
d) ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att det ökade behovet av särskilt
boende inte beror på brister i hemvården eller generösare beslut
e) ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa trygg hemgång genom fungerande
teamarbete för att säkerställa att beslut om korttidsplats inte beror på att
hemvården inte kan skapa en trygg hemgång från sjukhuset
f) ge förvaltningen i uppdrag utreda om avdelning 6 i framtiden bör utvecklas till
två demensavdelningar, med högre personaltäthet, för att kunna tillgodose
särskilt vårdkrävande brukares behov på ett kostnadseffektivt sätt
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-11-28

2014/479 731

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 99
§ 74 au 2014-11-10
Objektsmärkning inom personlig assistans utvärdering
Beslut
Omsorgsnämnden föreslås besluta att projektet Objektsmärkning inom personlig
assistans förlängs till och med juni år 2015.
Omsorgsnämnden skall få en ny utvärdering i maj år 2015.
Bakgrund
Omsorgsnämnden beslutade 2013-08-27 § 84 om att införa objektsmärkning inom
personlig assistans under 2013 och 2014. En utvärdering av projektet skulle
genomföras i oktober 2014.
Beslutet togs mot bakgrund av de svårigheter som funnits kring identifiering av
specifika kostnader per brukare. Det har också funnits svårigheter med analys av
personlig assistans ur ett ekonomiskt perspektiv. Objektsmärkning förväntas leda
till bättre kostnadskontroll och bättre beslutsunderlag för effektivisering av
verksamheten.
Projektet har drabbats av en kraftig försening eftersom nödvändiga anpassningar
av förvaltningens personalsystem inte blivit färdiga i tid. Samtidigt finns det
positiva effekter av det hittills genomförda arbetet. Projekttiden föreslås därför bli
förlängd. Omsorgsnämnden föreslås få en ny utvärdering i maj år 2015.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-11-10 § 73
Omsorgsnämnden föreslås besluta att projektet Objektsmärkning inom personlig
assistans förlängs till och med juni år 2015.
Omsorgsnämnden skall få en ny utvärdering i maj år 2015.
______

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

2014-11-28

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 100
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2014-10-01—2014-10-31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Avlösning
kontaktperson
Boendestöd
Dagverksamhet, dement
Dagverksamhet, fysiskt funktionshindrade
Dagverksamhet, psykisk funktionsnedsatt
Familjehem vuxna
Hemtjänst
Korttid
Ledsagning
Matdistribution
Parboende
Särskilt Boende
Trygghetslarm

bifall/avslag

8
10
9
3
2
3
1
176
39
1
90
1
23
166

0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
7
0

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall och avslag,
2014-10-01—2014-10-31
31+6 beslut
c. Anställningar omr FSS 2014-09-30- 2014-10-27,
omr ÄO 2014-10-09—2014-11-07
d. Underlag för avskrivning av utestående fodringar, 2014-10-20,
2014-10-24, 2014-10-27 4 st.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-11-28

2014/ 559 006

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 101
För kännedom
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna.

_____

1.Kösituationen
2.KSAU protokollsutdrag, 2014-11-05 § 216, årlig uppräkning av arvoden
till förtroendevalda
3.Tekniska utskottet protokollsutdrag, 2014-10-08 § 184
4.Förvaltningsövergripande samverkan, protokoll, 2014-09-22
5.Kommunala handikapprådets protokoll 2014-10-02
6. Arbetsutskottets protokoll 2014-11-10.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-11-28

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 102
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Omsorgschef Annika Andersson informerar om följande:
-

Svar på fråga från 2014-10-27, § 93, från Anders Zachrisson som ställer en
frågar om butik mångfalds lokal, kostnader för hyra.

-

Resultat medarbetarenkät 2014

-

Nuläge LOV-service

-

Lokaler

-

Hantverksgatan 4

-

Invigning av daglig verksamhet, Matteröd 17 december.

Lotta Tyrberg MAS informerar ifrån nattillsyn på Högalid
Lina Bengtsson ordförande påminner om att barnkonventionen fyller 25 år. Det
finns en framtagen skrivelse för att uppmärksamma och se till att man tar hänsyn
till barnkonventionens riktlinjer i förvaltningarnas arbete.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Avslagsyrkande "Särskilt boende, ändrad inriktning, ärende 6 pnnkt b.
Omsorgsnämnden 2014-11-28

Personer som blir placerade på Lyckåsa har alla ett stort omvårdnadsbehov,
många är dessutom dementa eller lider av annan kognitiv svikt.
Personer som kommer på växelvård stannar ofta i två veckor och är hemma i två
veckor, det vill säga de tillbringar halva sin tid på Lyckåsa. Personer som
kommer på korttidsvistels brukar stanna på Lyckåsa minst en månad, många är
där i väntan på Säbo-plats, så korttidsvistelsen kan bli lång.
Att två främmande människor med stora omvårdnadsbehov ska placeras
tillsammans i ett ganska litet rum, med en toalett utanför rummet, anser vi är en
rejäl kvalitetssänkning, det är även integritetskränkande. Ur ett smittskyddsperspektiv är det inte heller att föredra, smittorisken blir större.
Rummen som är tilltänkta att dubbelbeläggas är avlånga med fönster på ena
korta väggen och ska rummen avskiljas med ett draperi eller dylikt kommer den
första sängplaten vara utan fönsterutsikt samt bli ett genomgångsutrymme till
sängplatsen närmast fönstret.
Sverigedemokraterna ser problematiken i att det finns för få korttidsplatser (och
säbo-platser) men att lösa det genom dubbelbeläggning tycker vi inte är ett bra
förslag. Detta får istället lösast.ex. genom privata vårdgivare eller i egen regi på
annat vis.

Med anledning av ovan nämnda yrkar Sverigedemokraterna avslag på
ärende 6 punkt B, d.v.s. dubbelbelägga tre rum på Lyckåsa.
:;

<fl. et~-~=~
Åsa Erlandsson, Sverigedemokraterna

