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Sammanträdesdatum

~

2015-05-26

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Plats och tid

Högalid Storstugan, 2015-05-26 kl. 13.00–16.30

Beslutande
Ledamöter

Thomas Rasmusson (s) ordförande
Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf
Åsa Erlandsson (sd) 2:e v ordf
Åsa Kull Persson (c)
Meta Jarl (s)
Anders Wallentheim (s)
Anita Peterson (v)
Håkan Spångberg (sd)
Margaretha Lindquist (kd)

Tjänstgörande ersättare

Anders Zachrisson (m) för Karin Axelsson (m)
Johanna Hörgerud (sd) för Jennie Strömberg (sd)
Annette Badics (s)
Sofia Svensson (s)
Kerstin Andersson (c)
Jonny Holst (s)
Conny Bengtsson (s)
Ulrika Widmark Barnekow (fv)
Hans J Werner (fp)

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Annika Andersson omsorgschef, Lotta Tyrberg MAS, Elisabet Mineur
verksamhetschef, Carl Johan Tykesson chef för administration och
utveckling, Iréne Persson nämndsekreterare.

Utses att justera

Anders Wallentheim (s)

Justeringens plats

Kasern Johnsson

Justerade paragrafer

§§ 36 - 46

Underskrift

Sekreterare

Iréne Persson
Ordförande

Thomas Rasmusson
Justerare

Anders Wallentheim
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Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

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

Hässleholms kommun, omsorgsnämnden

Sammanträdesdag

2015-05-26

Datum då anslaget
sätts upp

2015-06-04

Datum då anslaget
tas ned

2015-06-26

Förvaringsplats
för protokollet

Kasern Johnsson, Löjtnant Granlunds väg 14

Underskrift

Nämndsekreterare Iréne Persson

Datum då anslaget
togs ned

Signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-05-26

2015/286 012

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 36
§ 41 au 2015-05-12
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2014
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen
för 2014 samt ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med de
förbättringsområden som redovisas.
Bakgrund
Enligt patientsäkerhetslagen skall en patientsäkerhetsberättelse upprättas av
medicinskt ansvarig sjuksköterska en gång per år och utgöra underlag för fortsatt
kvalitetsarbete. Förvaltningen redovisade för 2013 en kvalitetsberättelse och en
patientsäkerhetsberättelse. Målsättning var då att från 2014 skulle dessa både
rapporter slås ihop till en gemensam rapport, vilket nu redovisas till
omsorgsnämnden.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-05-12 § 41
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna
kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för 2014 samt ge förvaltningen i
uppdrag att arbeta vidare med de förbättringsområden som redovisas.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

3(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-05-26

2015/181 040

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 37
§ 33 au 2015-05-10
Månadsuppföljning per den 30 april 2015
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
-

godkänna förvaltningens redovisade månadsuppföljning per den 30 april

Bakgrund
Omsorgsförvaltningen prognostiserar ett underskott på 32,1 mnkr för 2015 per
den sista april. Det är en försämring jämfört med mars med -1,8 mnkr.
Underskottet beror framför allt på att:
•
•
•
•

ordinärt boende redovisar kraftiga volymökningar
vårdtyngden ökar inom gruppbostäderna
bristen på sjuksköterskor medför merkostnader
betydligt fler köpta platser har tillkommit

I samband med budgetarbetet inför år 2015 aviserade omsorgsnämnden ett behov
av 40,3 mnkr. Omsorgsnämnden tilldelades 12 mnkr. Omsorgsnämnden valde att
hantera situationen genom att inte budgetera för beräknade volymökningar under
år 2015 (9,8 mnkr) samt att inte budgetera och genomföra önskvärda
kvalitetshöjande åtgärder (7,4 mnkr).
Därmed var behovet för år 2015 reducerat till 23,1 mnkr vilket motsvarar
tillskottet som behövs för att finansiera volymen för omsorgsnämndens verksamheter vid årsskiftet 2014/2015. Efter tillskottet på 12 mnkr fattades det således
11,1 mnkr för att kunna redovisa en balanserad budget. För att uppnå ekonomisk
balans under år 2015 krävs att det inte uppstår några volymökningar under år
2015 samtidigt som åtgärder för 11,1 mnkr behöver få full effekt under året.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Forts § 37
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-05-12 § 33
Omsorgsnämnden föreslås besluta att
-

godkänna förvaltningens redovisade månadsuppföljning per den 30 april

_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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2015-05-26

2014/513 040

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 38
§ 34 au 2015-05-12
§ 31 au 2015-04-14
Internbudget, förslag på åtgärder
Omsorgsnämnden beslutar gällande de förslag på åtgärder som omsorgschefen
tagit fram för att minska kostnaderna på kort- och lång sikt. Numrerade 1-14,
enligt beslut nedan.
Förslag nr 1, Flytta Seniorens verksamhet till kommunägda lokaler
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att avslå åtgärdsförslag nummer 1.
Yrkande, 4 st
Thomas Rasmusson (s) yrkar avslag
Åsa Erlandsson (sd) yrkar avslag med hänvisning till skriftligt inlämnad
protokollsanteckning. Protokollsanteckningen med avslagsyrkande och
ändringsyrkande gällande punkterna 1-14, medges läggas till protokollet som en
bilaga och innefattar yrkanden i samtliga 14 åtgärdsförslag.
Anders Zachrisson (m) yrkar avslag med tillägget att frågan borde ägas av
kommunstyrelsen och inte omsorgsnämnden.
Margaretha Lindquist (kd) yrkar avslag
Förslag nr 2, Avveckling av träffpunkten på Ehrenborg
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att bifalla åtgärdsförslag nummer 2.
Reservationer
Åsa Erlandsson (sd) Håkan Spångberg (sd) och Johanna Hörgerud (sd) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Yrkande 4 st
Thomas Rasmusson (s) yrkar bifall
Åsa Erlandsson (sd) yrkar avslag med hänvisning till skriftligt inlämnad
protokollsanteckning.
Solbritt Lindborg (mp) yrkar bifall med tillägget att frivilliga skulle kunna ta hand
om träffpunkten.
Margaretha Lindquist (kd) yrkar avslag
Omröstning
Ordförande ställer proposition på majoritetens yrkande, Sverigedemokraternas
avslagsyrkande, kristdemokraternas avslagsyrkande och finner att
omsorgsnämnden beslutar enligt majoritetens bifallsyrkande.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns. Den som bifaller majoritetens
bifallsyrkande röstar ja, den som bifaller Sverigedemokraternas och
kristdemokraternas avslagsyrkande röstar nej.
6 ja-röster och 5-nej röster avges. Omsorgsnämnden beslutar enligt majoritetens
förslag.
Datum:

2015-05-26 § 38

Namn

Thomas
Solbritt
Åsa
Åsa
Meta
Anders
Anita
Håkan
Johanna
Anders
Margaretha

Röstning

Parti

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Rasmusson
Lindborg
Erlandsson
Kull Persson
Jarl
Wallentheim
Peterson
Spåmgberg
Hörgerud
Zachrisson
Lindquist

Summa

Ja

S
MP
SD
C
S
S
V
SD
SD
M
KD

Nej

Avstår

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
6

5

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Förslag nr 3, Sänkning av ersättningen (timpriset) inom hemtjänsten
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att bifalla åtgärdsförslag nummer 3
Reservationer
Åsa Erlandsson (sd) Håkan Spångberg (sd) och Johanna Hörgerud (sd) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Yrkande 7 st
Thomas Rasmusson (s) yrkar bifall
Åsa Erlandsson (sd) yrkar avslag med hänvisning till skriftligt inlämnad
protokollsanteckning.
Anders Zachrisson yrkar bifall
Margaretha Lindquist (kd) yrkar bifall
Åsa Kull Persson (c) yrkar bifall
Anita Peterson (v) yrkar bifall
Omröstning
Ordförande ställer proposition på majoritetens och alliansens bifallsyrkande,
Sverigedemokraternas avslagsyrkande och finner att omsorgsnämnden beslutar
enligt majoritetens bifallsyrkande.

Förslag nr 4, Ge förvaltningen i uppdrag att skriva fram ett ärende till
kommunfullmäktige med förslag att höja hemtjänsttaxan från 223 kr per
timme till 446 kr per timme.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att avslå åtgärdsförslag nummer 4.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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2014/513 040
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Yrkande 4 st
Thomas Rasmusson (s) yrkar avslag
Åsa Erlandsson (sd) yrkar avslag med hänvisning till skriftligt inlämnad
protokollsanteckning.
Margaretha Lindquist (kd) yrkar avslag
Meta Jarl (s) yrkar avslag
Förslag nr 5, Sänka ambitionsnivån för städning
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att avslå åtgärdsförslag nummer 5.
Yrkande 5 st
Thomas Rasmusson (s) yrkar avslag
Åsa Erlandsson (sd) yrkar avslag med hänvisning till skriftligt inlämnad
protokollsanteckning.
Anita Peterson (v) yrkar avslag
Anders Zachrisson (m) yrkar avslag
Margaretha Lindquist (kd) yrkar avslag

Förslag nr 6, Säkerställa att det finns personalresurser för att vara brukare
behjälpliga att vid behov överklaga försäkringskassans avslagsbeslut vid
ansökan om personlig assistans, ansöka om bostadstillägg.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att bifalla åtgärdsförslag nummer 6.
Yrkande 7 st
Thomas Rasmusson (s) yrkar bifall
Åsa Erlandsson (sd) yrkar bifall med hänvisning till skriftligt inlämnad
protokollsanteckning.
Margaretha Lindquist (kd) yrkar bifall
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Solbritt Lindborg (mp) yrkar bifall
Anders Zachrisson (m) yrkar bifall
Meta Jarl (s) yrkar bifall
Anita Peterson (v) yrkar bifall
Förslag nr 7, Öka andelen tillsvidareanställda
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att bifalla åtgärdsförslag nummer 7.
Yrkande 7 st
Thomas Rasmusson (s) yrkar bifall
Åsa Erlandsson (sd) yrkar bifall med hänvisning till skriftligt inlämnad
protokollsanteckning.
Margaretha Lindquist (kd) yrkar bifall
Anders Zachrisson (m) yrkar bifall
Anita Peterson (v) yrkar bifall
Meta Jarl (s) yrkar bifall
Solbritt Lindborg (mp) yrkar bifall
Förslag nr 8, Erbjuda möjligheten att välja tillsyn med kamera för de
brukare som är i behov av tillsyn på natten
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att bifalla åtgärdsförslag nummer 8.
Yrkande 2 st
Thomas Rasmusson (s) yrkar bifall
Åsa Erlandsson (sd) ändringsyrkande med hänvisning till skriftligt inlämnad
protokollsanteckning

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Förslag nr 9, översyn nattorganisationen
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att bifalla åtgärdsförslag nummer 9.
Yrkande 5 st
Thomas Rasmusson (s) yrkar bifall
Åsa Erlandsson (sd) yrkar bifall med hänvisning till skriftligt inlämnad
protokollsanteckning
Margaretha Lindquist (kd) yrkar bifall
Anders Zachrisson (m) yrkar bifall
Meta Jarl (s) yrkar bifall
Förslag nr 10, Utreda möjligheterna för att leverera kyld mat i
matdistributionen
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att bifalla åtgärdsförslag nummer 10.
Reservationer
Åsa Erlandsson (sd) Håkan Spångberg (sd) och Johanna Hörgerud (sd) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Yrkande 6 st
Thomas Rasmusson (s) yrkar bifall
Åsa Erlandsson (sd) yrkar avslag med hänvisning till skriftligt inlämnad
protokollsanteckning
Anders Wallentheim (s) yrkar bifall till utredningen med vikt på att brukaren ska
ges möjlighet att välja.
Margaretha Lindquist (kd) yrkar bifall
Anders Zachrisson (m) yrkar bifall
Anita Peterson (v) yrkar bifall

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Omröstning
Ordförande ställer proposition på majoritetens och alliansens bifallsyrkande,
Sverigedemokraternas avslagsyrkande och finner att omsorgsnämnden beslutar
enligt majoritetens bifallsyrkande.
Förslag nr 11, Utreda avveckling av LOV service inom hemtjänsten
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera åtgärdsförslag nummer 11 för att be
förvaltningen återkomma med en utvärdering till nämndens sammanträde 23 juni.
Yrkande 2 st
Thomas Rasmusson (s) yrkar återremiss
Åsa Erlandsson (sd) yrkar återremiss enligt skriftligt inlämnad
protokollsanteckning.
Förslag nr 12, Utreda om upphandling av insatsen tvätt i hemtjänst skulle
ge ökad kostnadseffektivitet inom hemtjänsten
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att utreda om kommunen kan ha tvätteriet i egen regi
och därmed skulle brukare från vår dagliga verksamhet kunna inkluderas i denna
verksamhet.
Yrkande 6 st
Thomas Rasmusson (s) yrkar bifall till sverigedemokraternas ändringsyrkande
Åsa Erlandsson (sd) ändringsyrkande med hänvisning till skriftligt inlämnad
protokollsanteckning
Anita Peterson (v) yrkar bifall med tillägget att det i första hand ska vara brukare
som utför uppgiften
Solbritt Lindborg (mp) yrkar bifall med tillägget att i första hand vara i egen regi
Anders Wallentheim (s) ändringsyrkande, ändra i utredningsförslaget att inom
koncernen utföra insatsen.
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Anders Zachrisson (m) yrkar bifall
Förslag nr 13, Utreda möjligheten för ändrad inriktning av befintlig
gruppbostad enligt LSS 9:9
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att bifalla åtgärdsförslag nummer 13.
Yrkande 7 st
Thomas Rasmusson (s) yrkar bifall
Åsa Erlandsson (sd) yrkar bifall till utredning som sedan ska tillbaka till nämnden
för beslut, med hänvisning till skriftligt inlämnad protokollsanteckning
Anders Wallentheim (s) yrkar bifall till att utreda möjligheten
Solbritt Lindborg (mp) yrkar bifall
Anders Zachrisson (m) yrkar bifall
Margaretha Lindquist (kd) yrkar bifall
Anita Peterson (v) yrkar bifall

Förslag nr 14, Översyn av hyresnivåer för att minska subventionering till
vissa grupper
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att se över
hyresnivåerna för att säkerställa att inga hyressubventioner förekommer och
återkomma till nämnden med förslag på hyreshöjningar
Yrkande 4 st
Thomas Rasmusson (s) yrkar bifall
Åsa Erlandsson (sd) ändringsyrkande med hänvisning till skriftligt inlämnad
protokollsanteckning
Anders Wallentheim (s) yrkar bifall
Anders Zachrisson (m) yrkar bifall
Bakgrund
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Omsorgsnämnden beslutade 2015-01-27;§ 3 att godkänna arbetsutskottets förslag
till internbudget för 2015 som innebar ett tillskott till verksamheterna på 22,7
mnkr i förhållande till budget 2014. Tillskottet utgick från den verksamhet och de
insatsvolymer som var beslutade vid ingången av 2015. I internbudgeten ligger
därmed en kvarstående ofinansierad post, med ett behov av åtgärder, omfattande
11,1 mnkr. Omsorgsnämnden beslutade därför att ge omsorgschefen i uppdrag att
återkomma med förslag på åtgärder, motsvarande 11,1 mnkr, för att få en
internbudget inom den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen för 2015.
Kostnadsanalyser (genom Kostnad per brukare avseende 2013) visar att
kostnadsnivån för omsorgsverksamheten i Hässleholm är cirka 47-48 tkr lägre
jämfört med den genomsnittliga kostnaden för kommunerna. Förvaltningen
prognosticerar per den 31 mars en budgetavvikelse för 2015 på – 30,3 mnkr.
Omsorgschefen gör utifrån ovanstående bedömningen att det inom nuvarande
internbudget för omsorgsnämnden, saknas förutsättningar för att vidta åtgärder
som innebär att omsorgsnämnden inte kommer att redovisa ett underskott under
året. Omsorgschefen föreslår nu åtgärder, men flera åtgärder förväntas inte ge
någon effekt innevarande år. Flera åtgärder förutsätter en vidare utredning innan
effekter kan kostnadsberäknas och omsorgsnämnden slutligen kan beslut i frågan.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-04-14 § 31
Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till arbetsutskottets sammanträde
den 12 maj 2015.
Arbetsutskottet 2015-05-12 § 33
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta
omsorgschefens förslag på åtgärder enligt åtgärdsförslag numrerade 6, 7, 9 och 11,
för att minska kostnaderna på kort- och lång sikt.
Ledamöter som avstår från att delta i beslutet
Karin Axelsson (m) avstår från att delta i beslutet gällande åtgärdsförslagen
numrerade 1-14.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta
omsorgschefens förslag på åtgärder enligt åtgärdsförslag nummer 3, för att minska
kostnaderna på kort- och lång sikt.
Yrkande
Åsa Erlandsson (sd) yrkar avslag på nr 3, med hänvisning till skriftligt inlämnad
protokollsanteckning. Protokollsanteckningen med avslagsyrkande och
ändringsyrkande gällande punkterna 1-14, medges läggas till protokollet som en
bilaga och innefattar yrkanden i samtliga åtgärdsförslag.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta
omsorgschefens förslag på åtgärder enligt åtgärdsförslag nummer 8, för att minska
kostnaderna på kort- och lång sikt.
Yrkande
Åsa Erlandsson (sd) ändringsyrkande och hänvisar till skriftlig
protokollsanteckning.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta
omsorgschefens förslag på åtgärder enligt åtgärdsförslag nummer 10, för att
minska kostnaderna på kort- och lång sikt.
Yrkande
Åsa Erlandsson (sd) yrkar avslag och hänvisar till skriftlig protokollsanteckning.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta
omsorgschefens förslag på åtgärder enligt åtgärdsförslag nummer 12, för att
minska kostnaderna på kort- och lång sikt.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

15(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-05-26

2014/513 040

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Yrkande
Åsa Erlandsson (sd) ändringsyrkande och hänvisar till skriftlig
protokollsanteckning.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta
omsorgschefens förslag på åtgärder enligt åtgärdsförslag nummer 13, för att
minska kostnaderna på kort- och lång sikt.
Yrkande
Åsa Erlandsson (sd) yrkar avslag och hänvisar till skriftlig protokollsanteckning.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta
omsorgschefens förslag på åtgärder enligt åtgärdsförslag nummer 14, för att
minska kostnaderna på kort- och lång sikt.
Yrkande
Åsa Erlandsson (sd) ändringsyrkande och hänvisar till skriftlig
protokollsanteckning.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta om omsorgschefens
förslag på åtgärder enligt åtgärdsförslag nummer 1, 2, 4 och 5.
Yrkande
Nr 1
Thomas Rasmusson (s) och Solbritt Lindborg (mp) yrkar på avslag
Åsa Kull Persson (c) yrkar på att förvaltningen lägger fram förslag på konkreta
alternativ för verksamheten innan beslut tas i frågan.
Åsa Erlandsson (sd) yrkar avslag på förslaget med hänvisning till skriftlig
protokollsanteckning.
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Nr 2
Thomas Rasmusson (s) yrkar avslag. Solbritt Lindborg (mp) yrkar på bifall.
Åsa Erlandsson (sd) yrkar avslag och hänvisar till skriftlig protokollsanteckning.
Ledamöter som avstår från att delta i beslutet
Åsa Kull Persson (c) deltar ej i beslutet
Nr 4
Thomas Rasmusson (s) och Solbritt Lindborg (mp) yrkar avslag.
Åsa Erlandsson (sd) yrkar avslag och hänvisar till skriftligt avslagsyrkande.
Ledamöter som avstår från att delta i beslutet
Åsa Kull Persson (c) deltar ej i beslutet
Nr 5
Thomas Rasmusson (s) och Solbritt Lindborg (mp) yrkar avslag.
Åsa Kull Persson (c) yrkar bifall
Åsa Erlandsson (sd) yrkar avslag och hänvisar till skriftlig protokollsanteckning.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

17(27)

Reservation gällande ”Internbudget, förslag på åtgärder”, ärende 4,
Omsorgsnämnden 2015-05-26
1. Flytta Seniorens verksamhet till kommunägda lokaler – Avslag. Seniorens centrala placering
med närhet till stationen är uppskattad och välbesökt av pensionärerna. Senioren förhindrar
isolering och främjar social kontakt.
2. Avveckling av träffpunkten på Ehrenborg – Avslag. Sd:s anser att denna verksamhet är
värdefull för de äldre, även detta främjar sociala kontakter och aktiverar de äldre.
3. Sänkning av ersättningen (timpriset) inom hemtjänsten med 1 % dvs 3 kr. – Avslag. Vår
uppfattning är att hemtjänsten redan genomfört effektiviseringar och springer fort nog.
4. Ge förvaltningen i uppdrag att skriva fram ett ärende till kommunfullmäktige med förslag att höja
hemtjänsttaxan från 223 kr per timme till 446 kr per timme – Avslag. Höjningen är oskäligt hög.
5. Sänka ambitionsnivån för städning inom hemtjänst och i äldreboendet från varannan vecka till
var tredje vecka – Avslag, vill brukaren ha städat var annan vecka ska denne ha rätt till det.
6. Säkerställa att det finns personalresurser för att vara brukare behjälpliga att vid behov överklaga
försäkringskassans avslagsbeslut vid ansökan om personlig assistans samt ansöka om bostadstillägg
- Bifall. Vi trodde att det redan fanns.
7. Öka andelen tillsvidareanställda med målsättningen att minska kostnader för sjukfrånvaro och
Övertid – Bifall, omsorgsförvaltningen har många som arbetar övertid och oerhört många
timanställda så vi ställer oss positiva till att fler får tillsvidareanställning.
8. Erbjuda tillsyn med kamera för de brukare som är i behov av tillsyn på natten men som är
lättväckt och blir störd när hemtjänstpersonal gör nattlig översyn. Planera för pilotprojekt efter
erforderlig upphandling. – Ändringsyrkande: Om brukaren så önskar ska vi erbjuda kameratillsyn nattetid. Det ska finnas en valmöjlighet att välja kameratillsyn eller tillsyn av
hemtjänstpersonal.
Det blev en redaktionell ändring: Erbjuda möjligheten att välja tillsyn med kamera för de brukare
som är i behov av tillsyn på natten men som är lättväckt och blir störd när hemtjänst-personal gör
nattlig översyn. Planera för pilotprojekt efter erforderlig upphandling. – Bifall.
9. Översyn nattorganisationen med målsättningen att öka samarbete mellan nattpatrullerna i
hemtjänst och nattpersonalen i särskilt boende (ÄO) för att minska behovet av extra nattpersonal. –
Bifall. Det är en ojämn arbetsbelastning i de olika nattpatrullerna och finns det möjlighet till
att nattpatrullerna i hemtjänst kan hjälpa nattpersonalen på SÄBO ställer vi oss positiva till
det, dock ska det inte bli en orimlig arbetsbelastning.
10. Utreda möjligheterna för att leverera kyld mat i matdistributionen istället för daglig leverans
av varm mat. – Avslag. År 2013 genomfördes en enkätundersökningen gällande
matdistributionen. Resultaten presenterades på nämndsmötet 2014-05-05. Av denna framgår
att knappt 4 % är intresserade av kyld mat med leverans en gång per vecka. Ca 9 % kunde

tänka sig kyld mat om priset var lägre än daglig leverans av varm mat. Att dra igång en
organisation kring kyld mat när så få är intresserade känns inte som en besparing snarare
tvärtom. Är tanken att tvinga på alla brukarna kyld mat så är det en besparing men det
ställer vi oss absolut inte bakom.
11. Utreda avveckling av LOV service inom hemtjänst – Återremiss
12. Utreda om upphandling av insatsen tvätt i hemtjänst skulle ge ökad kostnadseffektivt inom
hemtjänsten – Ändringyrkande. I första hand bör det utredas om kommunen kan ha tvätteriet
i egen regi och därmed skulle brukare från vår ”Dagliga verksamhet” kunna inkluderas i
denna verksamhet. (Detta bifölls av övriga)
13. Utreda möjligheten för ändrad inriktning av befintlig gruppbostad enligt LSS 9:9. För att
minska placeringskostnaderna och öka beläggningsgraden i våra gruppbostäder undersöka om
någon befintlig gruppbostad i någon av kransorterna istället kan användas till personer med psykisk
funktions-nedsättning. - Bifall
14. Översyn av hyresnivåer för att minska subventionering till vissa grupper. – Ändringsyrkande:
Ta fram konkret förslag på hyresnivåerna och därefter ta ställning till förslaget i nämnden.
Det blev en redaktionell ändring: Förvaltningen får i uppdrag att se över hyresnivåerna för att
säkerställa att inga hyressubventioner förekommer och återkomma till nämnden med förslag på
hyreshöjning. -Bifall

Vi får nu skörda frukten av den massinvandring som övriga partier välkomnar. Pengar saknas
ständigt till de mjuka sektorerna i samhället, men aldrig hör vi att det saknas pengar till
massinvandringen. Hade Sverigedemokraternas politik fått råda så hade vi inte behövt diskutera
nedskärningar, vi hade prioriterat svensk välfärd före en ansvarslös, kostsam invandringspolitik.
I de punkter (nr.2, 3 och 10) som inte våra yrkanden vann gehör väljer vi att reservera oss mot
besluten.

__________________________
Åsa Erlandsson (Sd)

__________________________
Håkan Spångberg (Sd)

__________________________
Johanna Hörgerud (Sd)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-05-26

2015/277 020

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 39
§ 35 au 2015-05-12
Redovisning av planerade åtgärder för att minska
behovet av timvikarier
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen och beslutar att ge omsorgschefen i
uppdrag att återkomma med en ny redovisning av vidtagna och planerade åtgärder
senast vid omsorgsnämndens sammanträde i december 2015.
Bakgrund
I samband med årsredovisningen för 2014 beslutade omsorgsnämndens
arbetsutskott (2015-02-10; § 9) att ge omsorgschefen i uppdrag att senast till
omsorgsnämndens sammanträde i maj 2015 återkomma med en redovisning för
hur förvaltningens ska säkerställa ett minskat behov av timvikarier genom att öka
andelen tillsvidareanställda. I samband med redovisningen önskar arbetsutskottet
en lönekostnadsanalys per verksamhet avseende 2014 i förhållande till målvärdet i
verksamhetsplanen på sidan 20.
Omsorgschefen redovisar i tjänsteskrivelse hur förvaltningen arbetar med önskad
sysselsättningsgrad som införts i kommunen från 1 januari 2015 enligt beslut i
kommunstyrelsen. 207 medarbetare har lämnat in önskemål om ändrad
sysselsättningsgrad och det motsvara en nettoökning med cirka 30 medarbetare.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-05-12 § 35
Arbetsutskottet tackar för informationen och föreslår Omsorgsnämnden tacka för
informationen och besluta att ge omsorgschefen i uppdrag att återkomma med en
ny redovisning av vidtagna och planerade åtgärder senast vid omsorgsnämndens
sammanträde i december 2015.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

18(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-05-26

2015/570 010

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 40
§ 36 au 2015-05-12
Erbjudande att teckna avtal gällande deltagande och
finansiering av en regional utvecklingsenhet på
Kommunförbundet Skåne
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
-

Hässleholm kommun ska teckna avtal gällande deltagande och finansering av
regional utvecklingsenhet på Kommunförbundet Skåne.
Kostnaden fördelas lika mellan socialnämnden och omsorgsnämnden
Föreslå styrgruppen för samarbetet mellan socialnämnden, omsorgsnämnden
och barn- och utbildningsnämnden kring barn och unga samt anhörigstöd att
100 tkr per år finansieras genom budgeten för anhörigstöd

Reservationer
Åsa Erlandsson (sd) Håkan Spångberg (sd) och Johanna Hörgerud (sd) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande. Skriftlig reservation medges
biläggas protokollet.
Yrkande 5 st
Håkan Spångberg (Sd) avslagsyrkande, hänvisar till skriftlig protokollsanteckning
med avslagsyrkande. Skriftlig avslagsyrkande medges biläggas protokollet.
Solbritt Lindborg (mp) yrkar bifall
Anders Zachrisson (m) yrkar bifall
Meta Jarl (s) yrkar bifall
Margaretha Lindquist (kd) yrkar bifall
Omröstning
Ordförande ställer proposition på majoritetens och alliansens bifallsyrkande,
Sverigedemokraternas avslagsyrkande och finner att omsorgsnämnden beslutar
enligt majoritetens bifallsyrkande.
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

19(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-05-26

2015/570 010

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Bakgrund
Kommunförbundet Skåne har sedan 2007 via statliga medel, gett stöd till
kommunerna i Skåne för att driva kunskapsutveckling och ett arbete mot en
evidensbaserad praktik inom socialtjänstens områden. När de statliga satsningarna
nu upphör har Kommunförbundet Skåne tagit fram ett förslag som innebär att
det på Kommunförbundet Skåne bildas en regional utvecklingsenhet, med
uppdrag att fortsätta stödja kunskapsutveckling och arbete mot en evidensbaserad
praktik inom hela socialtjänstens område.
Avtalet gäller från och med 2016-01-01- -2019-01-01. Efter två år kan avtalet
sägas upp med 6 månaders varsel. Kostnaden per kommun är 50 tkr samt 4 kr per
kommuninvånare. Kostnaden för Hässleholm kommun blir 250 tkr per år.
Kostnaden föreslås fördelas lika mellan socialnämnden och omsorgsnämnden,
men att 100 tkr finansieras genom budgeten för anhörigstöd.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-05-12 § 36
Arbetsutskottet beslutar att under förutsättning av att socialnämnden fattar
samma beslut föreslå omsorgsnämnden besluta att:
-

Hässleholm kommun ska teckna avtal gällande deltagande och finansering av
regional utvecklingsenhet på Kommunförbundet Skåne.
Kostnaden fördelas lika mellan socialnämnden och omsorgsnämnden
Föreslå styrgruppen för samarbetet mellan socialnämnden, omsorgsnämnden
och barn- och utbildningsnämnden kring barn och unga samt anhörigstöd att
100 tkr per år finansieras genom budgeten för anhörigstöd

Yrkande
Åsa Erlandsson (sd) yrkar på avslag.
_____
Sänt till:
Socialnämnden
Kommunförbundet Skåne

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

20(27)

Avslagsyrkande rörande "Erbjudande att teckna avtal gällande deltagande och
finansiering av en regional utvecklingsenhet på kommunförbundet Skåne",
ärende 6, Omsorgsnämnden 2015-05-26
Då staten väljer att upphöra med sitt stöd till den i ärendet beskrivna verksamheten finns det nu
förslag att bilda en regional utvecklingsenhet som ska "... fortsätta stödja knnskapsutveckling och
arbete mot en evidensbaserad praktik. .. ".
Verksamheten som för Hässleholms del kostar 252 260 kr/år föreslås finansieras lika av
socialnämnden och omsorgsnämnden men 100 000 kr tas av anhörigstödet.
Det finns i underlaget inget som beskriver eventuell nytta som genererats hittills. Syftet med
verksamheten är väldigt ospecifikt beskrivet i avtalet. Styrgruppens uppdrag, beskrivet under punkt
tre i avtalet, är uppgifter som Sverigedemokraterna anser borde klaras av inom förvaltningarnas
ordinarie uppdrag. Vi tror att såväl kunskap som vilja finns inom förvaltningarna att driva
utvecklingsarbete, eventuellt i samarbete med andra kommuner, utan att skapa ännu fler
administrativa enheter.
Såväl social- som omsorgsförvaltning har redan idag en ansenlig administrativ verksamhet.
Läser man på Socialstyrelsens hemsida (länk I) angående evidensbaserat arbetssätt ges intrycket av
att arbetssättet redan är -/borde vara etablerat.
Sverigedemokraterna anser att fokus måste ligga på att satsa tillgängliga medel i verksamheten
närmast brukarna. Att resurserna är knappa inom omsorgsförvaltningen kan inte vara obekant.
Att omfördela medel från anhörigstödet är inte heller något Sverigedemokraterna ställer sig bakom.
Sverigedemokraternas ledamöter yrkar därför avslag gällande tecknandet av ovan angivna avtal.

?

,1/1

c!t:~

I. http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat

Reservation rörande "Erbjudande att teckna avtal gällande deltagande och
finansiering av en regional utvecklingsenhet på kommunforbundet Skåne",
ärende 6, Omsorgsnämnden 2015-05-26
Då staten väljer att upphöra med sitt stöd till den i ärendet beskrivna verksamheten finns det nu
förslag att bilda en regional utvecklingsenhet som ska "... fortsätta stödja kunskaps utveckling och
arbete mot en evidensbaserad praktik... ".
Verksamheten som för Hässleholms del kostar 252 260 kr/år föreslås finansieras lika av
socialnämnden och omsorgsnämnden men 100 000 kr tas av anhörigstödet.
Det finns i underlaget inget som beskriver eventuell nytta som genererats hittills. Syftet med
verksamheten är väldigt ospecifikt beskrivet i avtalet. Styrgruppens uppdrag, beskrivet under punkt
tre i avtalet, är uppgifter som Sverigedemokraterna anser borde klaras av inom förvaltningarnas
ordinarie uppdrag. Vi tror att såväl kunskap som vilja finns inom förvaltningarna att driva
utvecklingsarbete, eventuellt i samarbete med andra kommuner, utan att skapa ännu fler
administrativa enheter.
Såväl social- som omsorgsförvaltning har redan idag en ansenlig administrativ verksamhet.
Läser man på Socialstyrelsens hemsida (länk 1) angående evidensbaserat arbetssätt ges intrycket av
att arbetssättet redan är -/borde vara etablerat.
Sverigedemokraterna anser att fokus måste ligga på att satsa tillgängliga medel i verksamheten
närmast brukarna. Att resurserna är knappa inom omsorgsförvaltningen kan inte vara obekant.
Att omfördela medel från anhörigstödet är inte heller något Sverigedemokraterna ställer sig bakom.
Sverigedemokraternas ledamöter yrkar därför avslag gällande tecknandet av ovan angivna avtal.
Då vårt avslagsyrkande inte vann gehör, reserverar vi oss mot beslutet.
~

~&J~
Åsa Erlandsson (Sd)

I. http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/attarbetaevidensbaserat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-05-26

2015/239 731

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 41
§ 37 au 2015-05-12
Ej verkställda beslut per den 31 mars 2015
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna underlaget som överlämnats till
Inspektionen 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 31 mars 2015.
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 2015-05-12 § 37
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna
underlaget som överlämnats till Inspektionen 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 31 mars 2015.
_____
Sänt till:
IVO
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-05-26

2015/274 010

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 42
§ 39 au 2015-05-12
Vård och omsorgscollege i Nordöstra Skåne
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ställa sig positiv till att omsorgsförvaltningen
medverkar i en ansökan om att bilda ett lokalt vård och omsorgscollege i
Nordöstra Skåne.
Yrkande 3 st
Meta Jarl (s) yrkar bifall
Anders Wallentheim (s) yrkar bifall
Åsa Erlandsson (sd) yrkar bifall
Bakgrund
Vård- och Omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform för
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetsliv och
de fackliga organisationerna i privat och offentlig verksamhet inom Vård- och
omsorg.
Kommunförbundet Skåne och Region Skåne ser samarbetet inom VO-College
som ett viktigt instrument i arbetet med att utveckla vård- och omsorgssektorn till
en attraktiv sektor att arbeta i.
I Skåne finns 7 lokala VO-College med en regional styrgrupp. Det senast året har
det fört diskussioner om att bilda ett lokalt VO-College i Nordöstra Skåne.
Kommunförbundet Skåne har en regional processledare som varit till hjälp i
arbetet med att ta fram ett beslutsunderlag, bilaga 1.
För att bilda ett lokalt VO-College görs en ansökan om certifiering. Den lokala
ansökan måste vara godkänd av den regionala styrgruppen innan den skickas till
VO College kansli. Det är ett omfattande arbete som krävs inför ansökan om
certifiering och certifiering bedöms tidigast kunna ske hösten 2016.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

22(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-05-26

2015/274 010

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-05-12 § 37
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att ställa sig positiv
till att omsorgsförvaltningen medverkar i en ansökan om att bilda ett lokalt vård
och omsorgscollege i Nordöstra Skåne.
_____
Sänt till:

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

23(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-05-26

2015/211 003

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 43
§ 40 au 2015-05-12
Remiss riktlinjer för kommunens styrdokument
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta omsorgschefens synpunkter på riktlinjer för
styrdokument som sitt eget och översända dessa till verksamhetsutvecklare Cecilia
Müller-Aspegren på kommunledningskontoret.
Yrkande
Åsa Erlandsson (sd) yrkar bifall
Bakgrund
Kommunens nämnder ges möjlighet att lämna synpunkter på det förslag på
Riktlinjer för styrdokument som är framtaget.
Syftet med riktlinjerna är att underlätta styrdokumentshanteringen för så väl
avsändare som mottagare. Med en gemensam terminologi och en tydlig
vägledning är målsättningen att skapa ett enhetligt arbetssätt inom Hässleholm
kommun som bidrar till en framgångsrik styrning.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-05-12 § 40
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta
omsorgschefens synpunkter på riktlinjer för styrdokument som sitt eget och
översända dessa till verksamhetsutvecklare Cecilia Müller-Aspegren på
kommunledningskontoret.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

24(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-27

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 44
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
1.
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2015-04-01—2015-04-30
1 Avlösning
2 Kontaktperson
3 Boendestöd
4 Dagverksamhet
5 Dagverksamhet, psykiskt funktionshindrade
6 Familjehem vuxna
7 Hemtjänst
8 Korttid
9 Ledsagning
10 Matdistribution
11 Särskilt Boende
12 Trygghetslarm
13 Trygghetsuppringning
b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall och avslag,
2015-04-01—2015-04-30
c. Anställningar omr ÄO 2015-04-15- 2015-05-07,
omr FSS 2015-05-04-2015-05-07
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

bifall/avslag
4
0
11
0
10
0
2
0
1
0
1
0
172
1
32
1
2
0
70
0
16
4
149
0
1
0
42+8 beslut
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-05-26

2015/345 006

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 45
För kännedom
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna.
1. Kösituationen
2. Förvaltningsövergripande samverkan, protokoll, 2015-04-20
3. Inkommen skrivelse angående besparingar inom äldreomsorg och
anhörigstöd
4. Inkommen skrivelse angående FixarMiran
5. Inkommen skrivelse, Marschen för funktionshindrades rättigheter
6. Arbetsutskottets protokoll 2015-05-12.
Kommentarer till handlingarna
3, Omsorgsnämnden lämnar inte in något skriftligt svar till Kommunala
pensionärsrådet, med anledning av att nämnden representeras i KPR och
ledamöterna kan redovisa nämndens beslut.
4, Diskussion pågår med HTAB som menar att det finns utrymme i den befintliga
vaktmästargruppen att utföra fixartjänster. Det kommer ett pressmeddelande och
mer information med vart man vänder sig för att komma i kontakt med
vaktmästarna. Ambitionen är att starta upp fixartjänsten från och med augusti
2015.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-05-26

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 46
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Annika Andersson omsorgschef informerar om följande:
-

Kösituationen nulägesrapport.

-

Ännu inte klart med lokaler på sjukhusområdet för korttidsboende.

-

Kommenterar upphittade sekretesshandlingar i hemtjänsten.

-

Invigning daglig verksamhet på 131:an, onsdagen den 24 juni 2015
kl 13:00-15:30.

-

Midsommarlunch i samband med nämndens sammanträde den 23 juni
kl 12.00, var och en betalar för sig.

-

Meta Jarl (s) ställer frågan om vi sponsrar någon verksamhet.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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