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2015-06-23

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Plats och tid

Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 – 16.35

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)
Jennie Strömberg (sd)
Karin Axelsson (m)
Margaretha Lindquist (kd)

Övriga närvarande
Ersättare

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

Tjänstemän

Annika Andersson omsorgschef, Lotta Tyrberg MAS, Carl Johan Tykesson
chef för adm och utv, Maria Elfblad verksamhetschef, Kerstin Mauritzson
verksamhetschef, Ingela Nilsson verksamhetschef, Iréne Persson
nämndsekreterare. Catarina Harden Controller

Utses att justera

Anita Peterson (v)

Justeringens plats

Kasern Johnsson

Justerade paragrafer

§§ 47 - 54

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum
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2015-06-23

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Underskrift

Sekreterare

Iréne Persson
Ordförande

Thomas Rasmusson
Justerare

Anita Peterson

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

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

Hässleholms kommun, omsorgsnämnden

Sammanträdesdag

2015-06-23

Datum då anslaget
sätts upp

2015-06-26

Datum då anslaget
tas ned

2015-07-20

Förvaringsplats
för protokollet

Kasern Johnsson, Löjtnant Granlunds väg 14

Underskrift

Nämndsekreterare Iréne Persson

Datum då anslaget
togs ned

Signatur

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Datum

~

2015-06-23

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 47
Uppföljning av resursfördelning inom hemtjänsten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för redovisningen.
Bakgrund
Catarina Harden controller, redovisar resursfördelningen inom hemtjänsten.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-06-23

2015/181 040

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 48
§ 43 au 2015-06-09
Månadsuppföljning per den 31 maj 2015
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
-

-

godkänna förvaltningens redovisade månadsuppföljning per den 31 maj
på nytt meddela kommunfullmäktige att omsorgsnämnden inte kan vidta
åtgärder i tillräcklig omfattning för att uppnå ekonomisk balans och befarar ett
underskott för 2015 som efter månadsuppföljningen per siste maj är justerad
till -32,1 mnkr
påminna tekniska nämnden om omsorgsnämndens behov av 22
gruppbostadsplatser och 56 särskilda boende platser som redovisades i
planeringsdokument i oktober 2014 samt behov av boende enligt LSS för
personer med psykisk funktionsnedsättning som omsorgsnämnden tillstyrkte i
februari 2015

Bakgrund
Omsorgsförvaltningen prognostiserar ett underskott på 32,1 mnkr för 2015 per
den sista maj. Det är oförändrat jämfört med föregående månadsuppföljning.
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
För att uppnå ekonomisk balans under år 2015 krävdes att det inte uppstod några
volymökningar under 2015 samt att åtgärder för 11,1 mnkr behövde få full effekt
under året. Omsorgschefens åtgärdsförslag hanterades vid omsorgsnämndens
sammanträde 2015-05-26.
ON beslutade att bland annat avveckla träffpunkten på Ehrenborg samt att sänka
ersättningen till hemtjänsten med 1 % (3 kr/timme).
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-06-23

2015/181 040

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Ett flertal åtgärdsförslag kräver ytterligare utredning och effekten på 2015 års
resultat är osäker. Eftersom beslutet fattades så sent, har justering ännu inte skett i
redovisningen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-06-09 § 43
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att
-

godkänna förvaltningens redovisade månadsuppföljning per den 31 maj
på nytt meddela kommunfullmäktige att omsorgsnämnden inte kan vidta
åtgärder i tillräcklig omfattning för att uppnå ekonomisk balans och befarar ett
underskott för 2015 som efter månadsuppföljningen per siste maj är justerad
till -32,1 mnkr
- påminna tekniska nämnden om omsorgsnämndens behov av 22
gruppbostadsplatser och 56 särskilda boende platser som redovisades i
planeringsdokument i oktober 2014 samt behov av boende enligt LSS för
personer med psykisk funktionsnedsättning som omsorgsnämnden tillstyrkte i
februari 2015
_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen
Tekniska nämnden

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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2015/272 731

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 49
§ 44 au 2015-06-09
Objektsmärkning inom personlig assistans utvärdering
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att permanenta projektet objektsmärkning inom
personlig assistans.
Bakgrund
Syftet med att införa objektsmärkning inom personlig assistans är att komma
tillrätta med 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.
Omsorgsnämnden beslutade 2013-08-27 § 84 om att införa objektsmärkning inom
personlig assistans i projektform under 2013 och 2014.
En utvärdering av projektet genomfördes i oktober 2014 och redovisades till
Omsorgsnämnden 2014-11-28 § 90. Utvärderingen påvisade positiva effekter men
också stora tekniska svårigheter varför Omsorgsnämnden beslutade om att
förlänga projekttiden till maj 2015. Därefter skulle en ny utvärdering redovisas till
Omsorgsnämnden i juni 2015.
Den nya utvärderingen visar att de tekniska problemen är lösta och samtliga mål
med projektet är uppfyllda. Projektet kan permanentas med ett administrativt stöd
om 0,5 assistent istället för budgeterade 0,75 assistent.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-06-09 § 44
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att permanenta
projektet objektsmärkning inom personlig assistans.
_____
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-06-23

2015/339 052

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 50
§ 38 on 2015-05-26
§ 45 au 2015-06-09
§ 34 au 2015-05-12
§ 31 au 2015-04-14
Utvärdering av fritt val inom hemtjänsten
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna bifogad utvärdering av Fritt val inom
hemtjänsten.
Reservation
Karin Axelsson (m) och Margaretha Lindquist (kd) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget tilläggsyrkande.
Yrkande 6st
Karin Axelsson (m) tilläggsyrkande: att det görs en utredning över möjligheten att
fritt val i hemtjänsten även ska omfatta omsorg och hemsjukvård.
Åsa Erlandsson (sd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och yrkar avslag på
tilläggsyrkandet.
Andes Wallentheim (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och yrkar avslag på
tilläggsyrkandet.
Solbritt Lindborg (mp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och yrkar avslag på
tilläggsyrkandet.
Anita Peterson (v) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och yrkar avslag på
tilläggsyrkandet.
Margaretha Lindqvist (kd) yrkar bifall till Karin Axelssons tilläggsyrkande.
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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2015-06-23

2015/339 052

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Omröstning
Ordförande ställer frågan om Omsorgsnämnden kan besluta enligt
arbetsutskottets förslag och finner att Omsorgsnämnden bifaller arbetsutskottets
förslag.
Ordförande ställer proposition på Axelssons tilläggsyrkande och Wallentheims
m.fl. avslags yrkande på tilläggsyrkandet och finner att omsorgsnämnden bifaller
Wallentheims m.fl. avslags yrkande på tilläggsyrkandet.
Votering begärs och följande voteringsproposition godkännes. Den som bifaller
Wallentheims m.fl. förslag röstar ja och den som bifaller Axelssons förslag röstar
nej.
9 ja-röster och 2-nej röster avges. Omsorgsnämnden beslutar enligt Wallentheims
m.fl. förslag att avslå tilläggsyrkandet.
Datum:

2015-06-23

Namn

§ 50

Thomas
Solbritt
Åsa
Åsa
Meta
Anders
Anita
Håkan
Jennie
Karin
Margaretha

Röstning

Parti

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Rasmusson
Lindborg
Erlandsson
Kull Persson
Jarl
Wallentheim
Peterson
Spångberg
Strömberg
Axelsson
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
9

2

Bakgrund
Fritt val gällande serviceinsatser inom hemtjänsten infördes 2010-09-01 i
Hässleholms kommun. I enlighet med omsorgsnämndens beslut 2015-05-26,
§ 38, överlämnas bilagd utvärdering.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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2015-06-23

2015/339 052

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-06-09 § 45
Arbetsutskottet beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att godkänna
bifogad utvärdering av Fritt val inom hemtjänsten.
Omsorgsnämnden 2015-05-26 § 38
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.
Arbetsutskottet 2015-05-12 § 34
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.
Arbetsutskottet 2015-04-14 § 31
Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet till arbetsutskottet sammanträde
den 12 maj 2015.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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2015/302 040

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 51
Departementsskrivelsen Ds 2015:23 Höjt avgiftstak
för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453), 8 kap.
5 §, dnr S 2015/3028/FST- remissyttrande
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet. Ett extra
arbetsutskott är inplanerat efter dagens omsorgsnämnd och där tas ärendet upp
för beslut.
Yrkande
Åsa Erlandsson (sd) yrkar på återremiss där det ska framgå att omsorgsnämnden
ställer sig negativa till en höjning av avgiftstaket. Hänvisar till bifogad
protokollsanteckning som medges biläggas protokollet.
Anders Wallentheim (s) yrkar på återremis till arbetsutskottets sammanträde efter
dagens omsorgsnämnds sammanträde.
Bakgrund
Hässleholms kommun har fått Regeringskansliets remiss Höjt avgiftstak för avgift
enligt socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap. 5 §, Ds 2015:23, för yttrande.
Omsorgsnämnden har av kommunstyrelsen beretts möjlighet att besvara
remissen.
Förvaltningen ser i grunden positivt på utredningens förslag om att höja
högkostnadsskydden i 8 kap. 5 § socialtjänstlagen för hemtjänst i ordinärt och
särskilt boende, kommunal hälso- och sjukvård samt bostad i särskilt boende som
inte omfattas av hyreslagens bestämmelser, vilket möjliggör för kommunerna att
höja sina intäkter från avgifter med 148 miljoner kronor per år. Högkostnadsskydden har varit oförändrade sedan lagstiftningen om högkostnadsskydd inom
området infördes 2002-07-01.
Förvaltningen vill dock reservera sig för att det är svårt att bedöma vilka
ekonomiska konsekvenser som lagförslaget kommer att medföra för Hässleholms
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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2015-06-23

2015/302 040

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

kommun. Eftersom det inte framgår av promemorian hur minskningen av
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning med 148 miljoner kronor ska
fördelas mellan kommunerna, är det svårt att uppskatta om ett eventuellt
intäktsbortfall kan täckas genom ett högre avgiftsuttag.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Återremiss gällande "Departementsskrivelsen Ds 2015:23 Höjt
avgiftstak för avgift enligt socialtjänstlagen (2001:453), 8kapo 5§,
dnr 2015/3028/FST-remissyttrande, ärende 6, Omsorgsnämnden
2015-06-23
Sverigedemokraterna anser inte att det ska ske någon höjning av högkostnadsskydden i ovan
angiven lag. Därför yrkar vi på återremiss för att omarbeta yttrandet till Socialdepartementet
så att det framgår att vi ställer oss negativa till den föreslagna ändrade beräkningsgrunden.
För Sverigedemokraterna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-23

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 52
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2015-05-01—2015-05-31
1 Avlösning
2 Kontaktperson
3 Boendestöd
4 Bostad med särskild service
5 Dagverksamhet
6 Dagverksamhet, psykiskt funktionshindrade
7 Hemtjänst
8 Korttid
9 Matdistribution
10 Parboende
11 Särskilt Boende
12 Trygghetslarm
13 Trygghetsuppringning
b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall och avslag,
2015-05-01—2015-05-31

bifall/avslag
7
1
10
0
12
0
1
0
4
0
3
0
117
0
45
1
58
0
1
0
18
5
105
0
1
0

33+22 beslut
delavslag 2
beslut
c. Anställningar omr ÄO 2015-05-07- 2015-05-28,
omr FSS 2015-05-28
d. Underlag för avskrivning av utestående fordringar 2015-04-16,
2015-05-26, 2015-05-28, 2015-06-02
e. Jämkning av dubbla boendekostnader, 2014-08-04—2015-05-29
f. Nytt hälso- och sjukvårdsavtal
g. Protokollsutdrag Kulturnämnden § 45, antagen biblioteksplan
h. Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 151 anpassning av före detta
förskolan sländan till korttidsvistelse inom omsorgförvaltningens
ansvarsområde.
_____
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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kommun
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§ 53
För kännedom
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
_____

Kösituationen
Redaktionella ändringar avseende parboende
Beslut efter tillsyn på Nybo
Förvaltningsövergripande samverkan, protokoll, 2015-05-18
KPR minnesanteckningar, 2015-04-23, 2015-06-04
Arbetsutskottets protokoll 2015-06-09.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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2015-06-23

Hässleholms
kommun
Omsorgsnämnden

§ 54
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Annika Andersson omsorgschef informerar om följande:
- Socialstyrelsen har beslutat om ny föreskrift i maj kring basala hygienrutiner
som gäller från 1 januari 2016.
Samma hygienregler som redan gäller i sjukvården ska nu gälla vid arbete inom
hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. Innebär en ny
kostnad för arbetskläder för personal inom boende LSS som förvaltningen
inte har haft kännedom tidigare och har inte med detta i tillkommande behov
från 2016.
- Regionen har nu sagt ja till att hyra ut lokaler för korttidsplatser för
äldreomsorgen, men det finns ännu inget avtal.
- Föreningen gott ledarskap i demensvården har haft enhetschef Anna Persson
på Nybo som kandidat för stipendium för gott ledarskap
- Ansökan om vistelse på afasifyren Kristianstad hanteras enligt
delegationsbestämmelserna av biståndshandläggare.
- Information från remisskonferens 15 juni kring förslag på nytt hälso- och
sjukvårdsavtal i Skåne från 1 januari. Kommunerna har möjlighet att lämna
synpunkter på förslaget. Styrgruppen för nytt hälso- och sjukvårdsavtal
beslutade 22 juni om förlängd tid för synpunkter till den 31 augusti
- Omsorgschefen önskar trevlig sommar

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Thomas Rasmusson ordförande informerar om följande:
•

Utifrån konferens om nytt hälso- och sjukvårdsavtal där en delegation från
Hässleholms kommun deltog.

Anders Wallentheim ställer frågan om förvaltningen kan ha en genomgång av
olika begrepp, såsom kontaktpersoner, ledsagare, God man m.m. Det som
brukare kan ansöka om enligt LSS. Solbritt Lindborg instämmer att en
information om begreppen är önskvärt.
Karin Axelsson ställer frågan om sommarens bemanning, hur det ser ut. Annika
Andersson svarar att det är svårt att rekrytera alla yrkeskategorier. Det är inte bara
brist på sjuksköterskor. I nuläget fattas det 10 sjuksköterskor.
Europa Forum: Anders Wallentheim lyfter frågan om deltagande för
omsorgsnämndens politiker på Europa forum.
Åsa Erlandsson föreslår att endast ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska utgå
till deltagande politiker från omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden diskuterar de olika alternativen för deltagande och kommer
fram till att tre politiker får gå en dag med ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
De som närvarar redovisar till nämnden i september.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att tre politiker får ersättning för förlorad
arbetsförtjänst för att delta under en dag. Solbritt Lindborg, Anders Wallentheim
och Annette Badics utses att delta på europaforum mot ersättning.
Anita Peterson, Kerstin Andersson och Hans J Werner kräver ingen ersättning för
förlorad arbetsförtjänst och deltar utan ersättning.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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