'0"t7"""

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~

1(16)

~

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Plats och tid

Högalidshemmet Storstugan, 2014-12-16, 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)
Anna Gustavsson (KD)
Solbritt Lindborg (MP)
Margaretha Lindquist (KD)
Anita Peterson (V)

Övriga närvarande
Tjänstgörande ersättare

Thomas Rasmusson (S) för Ulrika Johannesson (S)
Annika Andersson omsorgschef, Carl Johan Tykesson avdelningschef för
administration och utveckling, Maria Elfblad verksamhetschef, Kerstin
Mauritzson verksamhetschef, Jan Nilsson projektledare, Lotta Tyrberg
MAS, Camilla Strid Lindvall myndighetschef, Iréne Persson
nämndsekreterare

Tjänstemän

Föredragande tjänstemän
§ 103
§ 104
Utses att justera

Lena Widarsson enhetschef kosten
Anna-Lena Eriksson enhetschef, Anna Sandberg ekonom, Gunnel
Malmgren, enhetschef
Anna Gustavsson

Justeringens plats, tid

Kasern Johnsson

Justerade paragrafer

§§ 103-114

Underskrift

Sekreterare

Iréne Persson
Ordförande

Lina Bengtsson
Justerare

Anna Gustavsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Anslag / bevis

Hässleholms
kommun

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Omsorgsnämnden

Organ:

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2014-12-16

Datum då anslaget sätts upp:

2014-12-18

Datum då anslaget tidigast får tas ned:

2015-01-08

Förvaringsplats för protokollet:

Omsorgsförvaltningen

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

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-16

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 103
Livsmedelsavtalet, uppföljning
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Lena Widarsson, enhetschef inom kosten redovisar uppföljning av
livsmedelsavtalet.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-12-16

2014/543 040

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 104
§ 76 au 2014-12-01
Riktlinjer för hantering av privata medel
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
a) godkänna förvaltningens förslag på riktlinjer för hantering av privata
medel inom SoL och LSS och tillhörande rutiner och anvisningar som då
ersätter tidigare normer och riktlinjer
b) omsorgschefen i framtiden kan godkänna revideringar av dessa riktlinjer
och bara vid större revideringar lyfta dem till omsorgsnämnden
c) all kontanthantering av gemensamma mat- och hushållskassor skall vara
avslutade senast 2015-03-31
Bakgrund
Personer med insatser genom omsorgsförvaltningen som inte klarar att på egen
hand sköta sin ekonomi- betala räkningar, hantera pengar för dagligt bruk, mm –
kan förvaltningen hjälpa med hanteringen av privata medel enligt dessa riktlinjer,
om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
Omsorgsnämnden antog 2008-12-16; §137 ”normer och riktlinjer för ekonomisk
förvaltning – boende LSS” daterade 2008-11-24. Däremot har förvaltningen inte
funnit att motsvarande normer och riktlinjer för SoL är antagna av
omsorgsnämnden. För att säkra rutinerna kring hantering av privata medel och
minska kontanthanteringen föreslås att normer och riktlinjer ersätts med nya
riktlinjer för hantering av privata medel inom omsorgsförvaltningen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-12-01 § 76
Omsorgsnämnden föreslås besluta att
a) godkänna förvaltningens förslag på riktlinjer för hantering av privata
medel inom SoL och LSS och tillhörande rutiner och anvisningar som då
ersätter tidigare normer och riktlinjer
b) omsorgschefen i framtiden kan godkänna revideringar av dessa riktlinjer
och bara vid större revideringar lyfta dem till omsorgsnämnden
c) all kontanthantering av gemensamma mat- och hushållskassor skall vara
avslutade senast 2015-03-31
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-12-16

2014/544 040

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 105
§ 77 au 2014-12-01
Ändrad taxa för trygghetslarm
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till den 2015-01-27 för
ytterligare utredning av förvaltningen.
Bakgrund
Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats med syfte att skapa trygghet för den
enskilde. I Hässleholms kommun finns för närvarande cirka 1 350 personer som
är beviljade trygghetslarm.
Omsorgsnämnden har i samband med prognostiserad budgetavvikelse redovisat
möjliga åtgärder för att få en budget i balans. Häribland finns ett förslag om att
höja nuvarande taxa för trygghetslarm.
Nuvarande avgift uppgår till 150 kronor per månad. Avgiften för ytterligare en
larmklocka uppgår till 75 kronor per månad. Månadsavgiften på 150 kronor har
varit oförändrad sedan januari 1996.
Omsorgsförvaltningen föreslår att avgiften för trygghetslarm höjs från 150 till 300
kronor per månad och att avgiften för extraklocka höjs från 75 till 100 kronor per
månad. Ingen installationsavgift föreslås. Ingen avgiftsdebitering föreslås för
insatser som utförs vid utryckning på larm. Intäktsökningen beräknas till 600 000
kronor per helår.
Yrkande 3 st
Rolf Delcomyn (S) yrkar på en höjning med 50 kr och att taxan justeras årligen
utifrån prisbasbeloppet.
Anna Gustavsson (KD) yrkar på återremiss av ärendet för ytterligare utredning av
förvaltningen.
Solbritt Lindborg (MP) yrkar på bifall till en återremiss av ärendet för ytterligare
utredning av förvaltningen.
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-12-16

2014/544 040

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Forts § 105
Omröstning
Ordförande ställer de båda yrkanden mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt Anna Gustavssons yrkande.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-12-01 § 77
Omsorgsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar att antaga föreslagna ändringar i gällande taxa för
trygghetslarm.
Rolf Delcomyn (S) och Irene Nilsson (S) deltar ej i beslutet
Kerstin Andersson (C) deltar ej i beslutet
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-12-16

2014/541 731

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 106
§ 78 au 2014-12-01
Timersättning för personlig assistans enligt LSS
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
-

ersättning till externa utförare inom Personlig assistans höjs från 264 kr till
268 kr per timme för år 2015.

Bakgrund
Omsorgsnämnden tog 2013-12-17 § 128 beslut om att förändra timersättningen
för personlig assistans enligt LSS. För år 2014 fastställdes ersättningen till 264 kr
per timme.
För år 2015 föreslås att ersättningen justeras på samma sätt som
försäkringskassans ersättning per assistanstimme. Regeringen föreslår i
budgetpropositionen (Prop. 2014/15:1 utgiftsområde 9, sidan 180) en höjning
med 1,4 % för år 2015. Det innebär att ersättningen höjs till 268 kr per timme.
Den höjda ersättningen renderar en kostnad på ca 267 tkr för omsorgsnämnden.
Beloppet utgår från budgetförslaget för år 2015 och avser beräknade 66 804
beslutade LSS personlig assistans timmar som utförs av externa utförare.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-12-01 § 72
Omsorgsnämnden föreslås besluta att
ersättning till externa utförare inom Personlig assistans höjs från 264 kr till 268 kr
per timme för år 2015.
_____
Sänt till externa utförare för personlig assistans enligt LSS

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-12-16

2014/547 040

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 107
§ 79 au 2014-12-11
Ersättningsnivå 2015 vid tillfällig vistelse i annan
kommun
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar om 2015 års ersättningsnivå till vistelsekommun när
Hässleholms kommun har begärt verkställighet enligt 2 a kap. 6 § 2
Socialtjänstlagen;
359 kronor per timme för utförda insatser enligt Socialtjänstlagen SoL.
Oberoende om brukaren vistas i tätort eller landsbygd är ersättningsnivån lika.
Timpriset avser faktiskt utförd tid hos brukaren vilket innebär att all form av så
kallad kringtid ingår i timpriset.
500 kronor för installation och avinstallation av trygghetslarm
66 kronor per distribuerad lunch
Bakgrund
Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 2 a kap. 6 § 2
Socialtjänstlagen (SoL), ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för
verkställighetskostnaderna vilket framgår i 2 a kap 7 § SoL. Ersättningen ska
betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för
motsvarande insatser. Omsorgsförvaltningen är därmed skyldig att meddela
vistelsekommunerna aktuella ersättningar.
Ersättningsbeloppet grundar sig på självkostnadsprincipen vilket regleras i 8 kap.
3c § Kommunallagen. Då omsorgsförvaltningen redan har framräknade
ersättningsnivåer till leverantörer av servicetjänster inom ramen för
valfrihetssystem inom hemtjänsten har dessa belopp lagt grunden för
beräkningen.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-12-16

2014/547 040

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Forts § 107
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-12-01 § 79
Omsorgsnämnden föreslås besluta om 2015 års ersättningsnivå till
vistelsekommun när Hässleholms kommun har begärt verkställighet enligt 2 a kap.
6 § 2 Socialtjänstlagen;
359 kronor per timme för utförda insatser enligt Socialtjänstlagen SoL.
Oberoende om brukaren vistas i tätort eller landsbygd är ersättningsnivån lika.
Timpriset avser faktiskt utförd tid hos brukaren vilket innebär att all form av så
kallad kringtid ingår i timpriset.
500 kronor för installation och avinstallation av trygghetslarm
66 kronor per distribuerad lunch
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-12-16

2014/546 040

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 108
§ 80 au 2014-12-01
Ersättningsnivå 2015 valfrihetssystem inom
hemtjänsten (LOV)
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar om att 2015 års ersättningsnivåer höjs från;
319 kronor till 326 kronor per timme i områdena 1, 2, 7 och 9 (tätort), samt från
339 kronor till 345 kronor per timme i områdena 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 och 12
(landsbygd)
Bakgrund
I förfrågningsunderlaget för valfrihetssystem inom hemtjänst framgår i punkten
3.1.1 att ersättningsnivåerna årligen ska beslutas av omsorgsnämnden.
Eftersom arbetsmarknadens parter, med jämna mellanrum, skriver avtal som
genererar löneökningar ska också ersättningen till leverantörer av servicetjänster
inom ramen för valfrihetssystem i hemtjänsten kompenseras.
För att under år 2015 hamna på ersättningsnivåer som bygger på självkostnadsprincipen kommer ersättningen till leverantörerna av servicetjänster inom ramen
för valfrihetssystem i hemtjänsten öka med 6 respektive 7 kronor per timme.
Prognosen för 2014 är att det kommer att utföras 5300 timmar av externa
leverantörer av hemtjänstinsatser, vilket är något lägre än året innan.
Bedömningen är att volymen 2015 kommer att vara oförändrad jämfört med
2014. Prishöjningen medför en ökad kostnad för förvaltningen på ca 30 000 kr.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-12-01 § 80
Omsorgsnämnden föreslås besluta om att 2015 års ersättningsnivåer höjs från;
319 kronor till 326 kronor per timme i områdena 1, 2, 7 och 9 (tätort), samt från
339 kronor till 345 kronor per timme i områdena 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 och 12
(landsbygd)
______
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-12-16

2014/550 006

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 109
§ § 81 au 2014-12-01
Sammanträdesplan 2015
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att fastställa sammanträdesplan för 2015.
Bakgrund
Sammanträdestiderna för kommande år fastställs av Omsorgsnämnden
före årsskiftet.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2014-12-01 § 81
Omsorgsnämnden föreslås besluta att fastställa sammanträdesplan för 2015.
_____
Sänt till:
kommunledningskontoret

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

2014-12-16

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 110
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2014-11-01—2014-11-30

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

Avlösning
kontaktperson
Boendestöd
Bostad med särskild service
Dagverksamhet, dement
Dagverksamhet, psykisk funktionsnedsatt
Familjehem vuxna
Hemtjänst
Korttid
Matdistribution
Parboende
Särskilt Boende
Trygghetslarm
Trygghetsuppringning

bifall/avslag

3
8
11
0
1
1
1
150
34
56
1
6
133
1

0
0
0
0
0
0
0
1
5
0
1
3
0
0

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall och avslag,
2014-11-01—2014-11-30
21+4 beslut
c. Anställningar omr ÄO 2014-11-18, 2014-11-27, omr FSS 2014-11-07,
2014-12-03..
d. Underlag för avskrivning av utestående fodringar, 2014-11-12,
2014-11-13
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2014-12-16

2014/ 559 006

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 111
För kännedom
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna.

_____

1. Kösituationen
2. Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2014-11-19 § 220, § 221, § 223
Delårsrapport
3. Meddelande om inspektion
4. Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag
5. Förvaltningsövergripande samverkan, protokoll, 2014-11-17
6. Arbetsutskottets protokoll 2014-10-14.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-16

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 112
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Omsorgschef Annika Andersson informerar om följande:
•

Lokaler för FSS

•

Ny lokal på Garnisonen för FSS och myndighetskontoret

•

Förändrade rutiner för anställande av timvikarier

•

Omfördela enhetschefstjänst från äldreomsorgen till att istället utöka med
en enhetschef inom FSS

•

Uppvaktningar av två personer som fyller 100 år på Sjögläntan

•

Konsekvenser vid verksamhetsförändringen av Ehrenborg

•

Medborgare som har hört av sig och frågar när omsorgsnämnden kommer
att begära utdrag ur belastningsregistret.

_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-16

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 113
Kvalitetspriset
Beslut
Kvalitetspriset delas ut en gång per år efter beslut i omsorgsnämnden
2008-12-16 § 133. Omsorgsnämnden beslutade att priset delas ut till dem i
Förvaltningen som:
•
•
•
•
•

Medvetet arbetar för att höja kvalitén
Medvetet brutit ner och tydliggjort nämndens mål i konkret vardagsarbete
Medvetet genomfört kvalitetsarbete som bygger på respekt och integritet
för den enskilde brukaren
Medvetet arbetat med att öka trivseln och uppnå ett positivt arbetsklimat
Möjligheter som skapar möjlighet

2014 års kvalitetspris tilldelas Nybohemmet med motiveringen:
”Medarbetarna på Nybohemmet har genom förändrade arbetssätt och rutiner utvecklat det
sociala innehållet som för de boende bidrar till livsmod, livsglädje och känsla av sammanhang”
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2014-12-16

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 114
Avslutning
Ordförande Lina Bengtsson tackar politiker och tjänstemän för denna
mandatperiod och för det stöd som ledamöterna gav henne när hon övertog
ordförandeposten. Ordförande tackar därmed för sig och överlämnar
ordförandeklubban till Thomas Rasmusson (S) samt önskar alla en God Jul och
ett Gott Nytt år
Rolf Delcomyn (S) tackar politiker och tjänstemän för denna mandatperiod och
önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år
Kerstin Andersson (C)tackar ordförande och närvarande för gott samarbete under
mandatperioden och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt år
Annika Andersson tackar politikerna för samarbetet under dessa år och önskar
alla en God Jul och ett Gott Nytt år
Thomas Rasmusson (S) tackar för samarbetet och önskar alla en God Jul och ett
Gott Nytt år
Irene Nilsson (S) tackar för samarbetet under denna mandatperiod och önskar alla
en God Jul och ett Gott Nytt år
Anna Gustavsson (KD) tackar för dessa två mandatperioder och önskar alla en
God Jul och ett Gott Nytt år
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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