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Omsorgsnämnden

Plats och tid

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2015-03-31 kl. 13.00–16.30

Beslutande
Ledamöter

Thomas Rasmusson (s) ordförande
Åsa Kull Persson (c)
Meta Jarl (s)
Anders Wallentheim (s)
Anita Peterson (v)
Håkan Spångberg (sd) §§ 21-27 kl 15.50
Jennie Strömberg (sd)
Karin Axelsson (m)
Margaretha Lindquist (kd)

Tjänstgörande ersättare

Sofia Svensson (s) för Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf
Hans J Werner (fp) för Åsa Erlandsson (sd) 2:e v ordf

Övriga närvarande
Ersättare

Kerstin Andersson (c)
Jonny Holst (s)
Conny Bengtsson (s)

Tjänstemän

Annika Andersson omsorgschef, Carl Johan Tykesson chef för
administration och utveckling, Iréne Persson nämndsekreterare

Föredragande § 21

Folke Lindgren, arbetsmiljöcontroller HR avd Kommunledningskontoret

Utses att justera

Åsa Kull Persson (c)

Justeringens plats

Kasern Johnsson

Justerade paragrafer

§§ 21 - 30

Underskrift

Sekreterare

Iréne Persson
Ordförande

Thomas Rasmusson
Justerare

Åsa Kull Persson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

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

Hässleholms kommun, omsorgsnämnden

Sammanträdesdag

2015-03-31

Datum då anslaget
sätts upp

2015-04-08

Datum då anslaget
tas ned

2015-04-30

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

2015-03-31

Omsorgsnämnden

§ 21
Information om arbetsmiljöansvaret
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
Bakgrund
Folke Lindgren informerar om Omsorgsnämndens arbetsgivaransvar enligt
arbetsmiljölagen. Ledamöterna får material i form av broschyrer för att läsa
igenom.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-03-31

2015/181 040

Omsorgsnämnden

§ 22
§ 18 au 2015-03-17
Månadsuppföljning per den 28 februari 2015
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
-

godkänna den ekonomiska prognosen per den 28 februari 2015.

Bakgrund
Med anledning av svårigheterna att uppnå ekonomisk balans utifrån tilldelade
ramar genomförs en extra månadsuppföljning efter februari månad.
Omsorgsnämnden har i sitt beslut om budget för år 2015 gett förvaltningschefen i
uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder motsvarande en brist på 11,1
mnkr.
När två månader av året är redovisade har det prognosticerade underkottet ökat
på grund av att
• ordinärt boende redovisar kraftiga volymökningar
• vårdtyngden ökar inom gruppbostäderna
• flera nya brukare har tillkommit inom personlig assistans
• betydligt fler köpta platser tillkommit
Omsorgsförvaltningen prognosticerar per den 28 februari ett underskott på 29,9
mnkr för 2015.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-03-17 § 18
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att:
- godkänna den ekonomiska prognosen per den 28 februari 2015.
_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-03-31

2014/ 180 040

Omsorgsnämnden

§ 23
§ 19 au 2015-03-17
Redovisning av omsorgsnämndens ekonomi- och
verksamhetsstyrning
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna omsorgschefens förslag till redovisning
enligt kommunstyrelsen begäran
2014-09-03; § 176, 2014-10-01; § 194 och 2014-11-19; § 221, samt överlämna
redovisningen till kommunstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Bakgrund
Ekonomiavdelningens analys av ON (omsorgsnämndens) ekonomi- och
verksamhetsstyrning redovisades till KS (kommunstyrelsen) 2014-09-03; §176. KS
beslutade då om en återrapportering från ON senast 31 mars 2015 av det arbete
som ON genomfört under 2014 för att:
 Stärka det strategiska arbetet
 Förbättra uppföljningarna
 Kvalitetssäkra beslutsunderlag
 Skapa en effektiv resursfördelning
I samband med redovisningen av delårsbokslutet för 2014 beslutade KS 2014-1001; § 194 att ON till sin redovisning enligt ovan även skall redovisa vilka metoder
som används för att planera, prognosticera, analysera och möta behovet av vård
och omsorg inom ordinärt boende, särskilt boende samt FSS.
2014-11-19; § 221 behandlades ON uppföljning av den åtgärdsplan som ON
redovisat till KS 2013 efter att Ernst & Young på uppdrag av Hässleholm
kommuns revisorer granskat hemvården 2012. KS beslutade då att ge ON i
uppdrag att senast 31 mars 2015 göra en komplettering av åtgärdsplanens
uppföljnings- och resultatdel. Enligt beslutet ska den ses som en del av den
återrapportering som KS beslutade om 2014-09-03; § 176.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

5(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-03-31

2014/ 180 040

Omsorgsnämnden

Forts § 23
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-03-17 § 19
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna
omsorgschefens förslag till redovisning enligt kommunstyrelsen begäran
2014-09-03; § 176, 2014-10-01; § 194 och 2014-11-19; § 221, samt överlämna
redovisningen till kommunstyrelsen.
_____
Sänt till:
Kommunstyrelsen

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

6(15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-03-31

2015/178 009

Omsorgsnämnden

§ 24
§ 21 au 2015-03-17
Medarbetarenkät 2014
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens återkopplingsunderlag
utifrån resultatet i medarbetarenkäten 2014 och översända det till
personalutskottet.
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå för personalutskottet att
enkätundersökningen i framtiden genomförs på våren för att kunna arbeta med
resultatet inom verksamhetsåret.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Bakgrund
En undersökning bland medarbetarna har genomförts via webb-enkät. Enkäten
besvarades mellan den 6-26 oktober 2014 och riktade sig till tillsvidaranställd
personal (med undantag för medarbetare som varit helt tjänstlediga eller
heltidssjukskrivna sedan 2014-07-01), tidsbegränsat anställda (minst 3 månader).
Omsorgsförvaltningen har en förbättrad svarsfrekvens (75 %, n=1178) jämfört
med 2012 (63%, n=958). Förvaltningens ”Nöjd-Medarbetar-Index” (NKI) är 4,38
och är en försämring jämfört med 2012 som låg på 4,43. Kommunen som helhet
har ett NKI på 4,46.
Varje arbetsplats ska med utgångspunkt från sitt resultat och handlingsplan från
2012 gå igenom 2014 års resultat och upprätta en handlingsplan med
förbättringsåtgärder. Detta arbete följs upp av respektive verksamhetschef. En
handlingsplan finns även upprättade per verksamhetsområde. Även på
förvaltningsövergripande nivå skall det upprättas en handlingsplan med en analys
av resultatet enligt bilaga 1, 2, 4 och 5. Den förvaltningsövergripande
sammanställningen skall lämnas till respektive nämnd för slutbehandling och
redovisas till personalutskottet senast 2015-03-31.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-03-31

2015/178 009

Omsorgsnämnden

Forts § 24
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-03-17 § 21
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att godkänna
förvaltningens återkopplingsunderlag utifrån resultatet i medarbetarenkäten 2014
och översända det till personalutskottet.
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att föreslå för
personalutskottet att enkätundersökningen i framtiden genomförs på våren för att
kunna arbeta med resultatet inom verksamhetsåret.
_____
Sänt till:
Personalutskottet

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-03-31

2015/ 172 003

Omsorgsnämnden

§ 25
§ 22 au 2015-03-17
Reglemente kontaktpolitiker
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta reviderat reglemente för kontaktpolitiker för
omsorgsnämnden i Hässleholm kommun.
Bakgrund
Omsorgsnämnden beslutade 2010-05-25; § 66 om reglemente för
kontaktpolitikeruppdraget inom omsorgsnämnden.
För mandatperioden 2015-2018 har omsorgsnämnden kommit fram till nya
rutiner för kontaktpolitikerverksamheten. Omsorgsnämndens ledamöter är
indelade utifrån de fyra olika verksamhetsområdena ordinärt boende, särskilt
boende, resurs och FSS (funktionsnedsättning stöd och service). Därför föreslår
omsorgschefen en revidering av omsorgsnämndens reglemente för
kontaktpolitikerverksamheten. Målsättningen med revideringen har varit att
tydliggöra syftet och arbetsmodellen för kontaktpolitikerverksamheten.

Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-03-17 § 22
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta reviderat
reglemente för kontaktpolitiker för omsorgsnämnden i Hässleholm kommun.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-03-31

2015/179 006

Omsorgsnämnden

§ 26
§ 23 au 2015-03-17
Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och
Kommunala Tillgänglighetsrådet
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att välja en ledamot och en ersättare till Kommunala
pensionärsrådet (KPR) och två ledamöter till Tillgänglighetsrådet (KTG) under
mandatperioden 2015-2018.
Bakgrund
Thomas Rasmusson (s) föreslår att till KPR utse Solbritt Lindborg (mp) som
ordinarie ledamot, och Johanna Hörgerud (sd) som ersättare.
Thomas Rasmusson (s) föreslår att till Tillgänglighetsrådet utse
Karin Axelsson (m) och Åsa Kull Persson (c).
Då Kommunfullmäktige förväntas att anta reglementet för det nya
Tillgänglighetsrådet föreslås Omsorgsnämnden att utse ledamöter för Kommunala
pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet. Tillgänglighetsrådet kommer att ersätta
det tidigare Kommunala handikapprådet. De båda råden har varit under utredning
på kommunledningskontoret och i den parlamentariska gruppen. Detta har lett till
att ett nytt reglemente har tagits fram för ett Tillgänglighetsråd som ska ersätta
Kommunala handikapprådet. Kommunfullmäktige förväntas fatta beslut om
reglementet i mars. De båda råden kommer att vid sammanträdestillfällena inleda
med gemensam information från tjänstemän i frågor som rör båda råden. Därefter
fortsätter man i varsin sammanträdeslokal med de frågor som endast rör det egna
rådet.
Kommunstyrelsen kommer att utse ordförande i båda råden.
Kommunledningskontoret kommer att tillhandahålla sekreterare,
sammanträdeslokal och övriga kanslifunktioner i Tillgänglighetsrådet och
Omsorgsförvaltningen kommer att även i fortsättningen tillhandahålla sekreterare,
sammanträdeslokal och kanslifunktioner för KPR.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-03-31

2015/179 006

Omsorgsnämnden

Forts § 26
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-03-17 § 23
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden välja en ledamot och en
ersättare till Kommunala pensionärsrådet (KPR) och två ledamöter till
Tillgänglighetsrådet under mandatperioden 2015-2018.
_____
Sänt till:
Kommunledningskontoret

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-03-31

2015/105 740

Omsorgsnämnden

§ 27
§ 24 au 2015-03-17
Svar på synpunkter på riktlinje av anställande av
anhöriga
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta förslag på svar på skrivelse från AW som sitt
eget och sända det till AW.
Yrkande 2 st
Anders Wallentheim (s) yrkar bifall till förslaget
Håkan Spångberg (sd) yrkar bifall till förslaget
Bakgrund
AW har inkommit med en skrivelse med synpunkter på ”Riktlinje för anställande
av anhörig” som fastställdes av omsorgsnämnden 2014-09-30; §81.
AW anser att det är fel att sätta en övre åldersgräns för en anhörigvårdare och
menar i sin skrivelse att den som är 70 år kan vara betydligt bättre vårdare än den
som t ex är 50 år. Han efterlyser större möjlighet till undantag när det gäller
åldersgränsen. Om detta inte sker i AW enskilda fall, har han för avsikt att anmäla
ärendet till diskrimineringsombudsmannen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-03-17 § 24
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta förslag på
svar på skrivelse från AW som sitt eget och sända det till AW
_____
Sänt till:
AW

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-03-31

Omsorgsnämnden

§ 28
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut
1.
2. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2015-02-01—2015-02-28
1 Avlösning
2 kontaktperson
3 Boendestöd
4 Bostad med särskild service
5 Dagverksamhet
6 Dagverksamhet, psykiskt funktionshindrade
7 Familjehem vuxna
8 Hemtjänst
9 Korttid
10 Matdistribution
11 Särskilt Boende
12 Trygghetslarm
13 Trygghetsuppringning

bifall/avslag
3
0
6
1
9
0
0
1
3
0
5
0
1
0
127
2
43
0
72
0
23
7
114
0
3
0

b. LSS-insatser 9 §:2-10 bifall och avslag,
2015-02-01—2015-02-28
38+4 beslut
c. Anställningar omr ÄO 2015-02-05- 2015-03-17, omr FSS 2015-02-122015-03-13
d. Underlag för avskrivning av utestående fodringar, 2015-02-12
e. Jämkning för dubbla boendekostnader
f. Arbetsutskottets protokoll 2015-03-17, sekretess
g. Kommunfullmäktige protokollsutdrag, 2015-02-23 § 18
Omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag för 2015
h. Kommunfullmäktige protokollsutdrag, 2015-02-23 § 22 Ansvar för
handläggning av färdtjänstfrågor
i. Arbetsmiljö verket, Information om avslutat ärende, hemtjänst
j. Verksamhetsberättelse kommunala handikapprådet 2014
k. Verksamhetsberättelse Hrf 2014
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-03-31

2015/214 006

Omsorgsnämnden

§ 29
För kännedom
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna.
1. Kösituationen
3. Förvaltningsövergripande samverkan, protokoll, 2015-02-13
4. Arbetsutskottets protokoll 2015-03-17.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-03-31

Omsorgsnämnden

§ 30
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Omsorgschef Annika Andersson informerar om följande:
•
•
•

•

•
•
•
•

Arbetsmiljöverket har meddelat att de har avslutat ärendet efter vår
redovisning av de krav de ställt i inspektionsmeddelande den 9 juni 2014
rörande hemtjänsten.
Inspektionsmeddelande från IVO efter en oanmäld inspektion, Lyckåsa
Omsorgsnämndens arbetsutskott lämnade utifrån inspektionsmeddelandet
ett svar den 16 februari, men IVO har begärt ytterligare svar kring
o Vad den individuella bedömningen vid dubbelbeläggning grundas
på, om den individuella bedömningen också omfattar en
riskbedömning samt om den enskilde erbjuds eget rum om denne
inte vill dela rum med någon annan
o Hur nämnden ser till att de enskildas behov av personlig integritet,
självbestämmande, trygghet och säkerhet tillgodoses dygnets alla
timmar på särskilda boendet Lyckåsa.
Förvaltningsrättens beslut kring överklagan om särskilt boende
Budgetberedning
Projektledare Jan Nilsson hälsar och tackar för uppvaktningen i samband
med sin pensionering.
Karin Axelsson (m) ställer en fråga till förvaltningen att svara på
nämndens sammanträde i april: Hur många bilar har förvaltningen, vem
sköter dem, hur mycket kostar det.
Anita Peterson (v) informerar att hon deltagit vid ett möte med
Neuroförbundet. Mer information utifrån det mötet ges på nämndens
sammanträde i april av Elisabet Mineur verksamhetschef inom FSS.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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