SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-01

Omsorgsnämnden

Plats och tid

Högalid Storstugan, 2015-09-01 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)
Anita Peterson (V)
Håkan Spångberg (SD)
Jennie Strömberg (SD)
Karin Axelsson (M)
Margaretha Lindquist (KD)

Tjänstgörande ersättare

Annette Badics (S) för Anders Wallentheim (S)

Övriga närvarande
Ersättare

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, Iréne Persson nämndsekreterare

Utses att justera
Justeringens plats
Justerade paragrafer

Håkan Spångberg (SD)
Kasern Johnsson 2015-09-08
§§ 55 - 65

Underskrift

Sekreterare

Iréne Persson
Ordförande

Thomas Rasmusson
Justerare

Håkan Spångberg
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

1(17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

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

Hässleholms kommun, omsorgsnämnden

Sammanträdesdag

2015-09-01

Datum då anslaget
sätts upp

2015-09-09

Datum då anslaget
tas ned

2015-10-01

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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Omsorgsnämnden

§ 55
Tillkommande ärende
Beslut
Omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag
Bakgrund
Ordförande Thomas Rasmusson föreslår att dagordningen ändras enligt följande
förslag:

Tillkommande ärende:
•

Karin Axelsson (M), fråga från möte med FUB

_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Datum

Diarienummer

2015-09-01

2015/434 739

Omsorgsnämnden

§ 56
§ 49 au 2015-08-18
Ej verkställda beslut per den 30 juni 2015
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna 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 juni 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 2015-08-18 § 49
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden att godkänna 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 juni 2015.
_____
Sänt till:
IVO
Kommunfullmäktige
Revisorerna

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-01

2015/424 047

Omsorgsnämnden

§ 57
§ 51 au 2015-08-18
Stimulansmedel gällande ökad bemanning i
äldreomsorg 2015
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ge omsorgschefen i uppdrag att rekvirera
stimulansmedel gällande ökad bemanning inom äldreomsorgen utifrån hur
förvaltningen bedömer att de kan skapa ökad trygghet och kvalitet för brukarna
inom äldreomsorgen. Återrapportering till omsorgsnämnden sker vid
månadsuppföljningar och bokslut.
Bakgrund
Socialstyrelsen ska på regeringens uppdrag fördela 995 miljoner kronor till
kommunerna. Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Varje
kommun kan i egenskap av huvudman för sin och enskilda utförares verksamhet
rekvirera medel enligt den fördelningsnyckel som framgår av regeringsbeslutet den
25 juni (S2015/FST S2015/04636/FST) senast 31 oktober 2015.
För Hässleholm kommun finns det 5,8 mnkr att rekvirera. Stimulansmedel får
endast användas till personalkostnader som genererats under perioden 1 juli--31
december 2015. Under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet
avser regeringen att till bemanningssatsningen avsätta totalt 7 miljarder kronor,
varav 2 miljarder kronor årligen under åren 2016–2018. Socialstyrelsen utgår från
att riksdagen fattar beslut om 2016 års medel i december 2015, så att nya medel
kan rekvireras i början av 2016.
Omsorgschefen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att bedöma hur
stimulansmedel på bästa sätt ska användas för att skapa ökad trygghet och kvalitet
för brukarna inom äldreomsorgen.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-01

2015/424 047

Omsorgsnämnden

Forts § 57
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-08-18 § 51
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att ge
omsorgschefen i uppdrag att rekvirera stimulansmedel gällande ökad bemanning
inom äldreomsorgen utifrån hur förvaltningen bedömer att de kan skapa ökad
trygghet och kvalitet för brukarna inom äldreomsorgen. Återrapportering till
omsorgsnämnden sker vid månadsuppföljningar och bokslut.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-01

2015/492 057

Omsorgsnämnden

§ 58
§ 56 au 2015-08-18
Samarbete mellan barn- och utbildningsnämnden,
socialnämnden och omsorgsnämnden kring barn och
unga.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
a) Godkänna det reviderade förslaget till gemensamma mål för samarbete kring
barn och unga mellan barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och
omsorgsnämnden
b) Godkänna det reviderade förslaget till organisation för ledning och styrning av
samarbetet mellan de tre nämnderna och förvaltningarna
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden har av
kommunfullmäktige fått i uppdrag att samverka kring barn och unga med
särskilda behov.
Styrgruppen för samarbetet mellan nämnderna föreslår revidering av mål för
samarbetet samt förslag på organisation för ledning och styrning som ska
godkännas av respektive nämnd.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-08-18 § 56
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att
Godkänna det reviderade förslaget till gemensamma mål för samarbete kring barn
och unga mellan barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och
omsorgsnämnden.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-01

2015/492 057

Omsorgsnämnden

forts § 58
c) Godkänna det reviderade förslaget till organisation för ledning och styrning av
samarbetet mellan de tre nämnderna och förvaltningarna.
_____
Sänt till:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-01

2015/377 012

Omsorgsnämnden

§ 59
§ 52 au 2015-08-18
Upprop från demensförbundet
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta omsorgschefens förslag på svar till
demensförbundet som sitt eget och sända det till demensförbundet.
Bakgrund
Demensförbundet reagerat över en rapport från revisorer i en kommun där det
redovisas att verksamheten inte kan leva upp till nämndens garanti om utevistelse
varje vecka. Demensförbundet ställer sig frågan hur beslutsfattare kan ha så låga
krav och har överlämnat ett upprop med 4959 namnunderskrifter till äldreminister
Åsa Regnér där de framför att de äldre ska ha rätt till utevistelse varje dag.
Demensförbundet har genom ordförande Stina-Clara Hjulström även gjort en
skrivelse till ordförande i Sveriges samtliga kommuner. I sin skrivelse skriver
demensförbundet att de vet att det fungerar bra i vissa kommuner, men långt ifrån
alla och ställer frågorna; ”Hur fungerar det hos Er? Vi ser fram emot en
återkoppling från Dig.”
Kommunalråden har överlämnat åt omsorgsnämnden att svara demensförbundet
och omsorgschefen lämnar därför ett förslag på svar.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-08-18 § 52
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att anta
omsorgschefens förslag på svar till demensförbundet som sitt eget och sända det
till demensförbundet.
_____
Sänt till:
Demensförbundet
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-01

2015/377 012

Omsorgsnämnden

§ 60
§ 53 au 2015-08-18
Planeringsdokument äldreomsorg
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna reviderat planeringsdokument och
tillstyrka behovet av fler särskilda boende platser och överlämna
planeringsdokumentet för strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen till
tekniska nämnden och till kommunstyrelsen.
Omsorgsnämnden önskar en återkoppling gällande när planeringsdokumentet
handläggs i kommunstyrelsen respektive tekniska nämnden.
Bakgrund
2014-10-27 redovisade omsorgsförvaltningen ett planeringsdokument för
strategisk boendeplanering inom äldreomsorgen till omsorgsnämnden. I samband
med detta beslutade omsorgsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
ett reviderat planeringsdokument årligen till omsorgsnämnden.
Förvaltningen återkommer nu med ett reviderat planeringsdokument och
redovisar utifrån prognosticerat behov av särskilt boende fram till 2030 förslag på
åtgärder för att kunna tillgodose behovet av särskilt boende på kort sikt och på
längre sikt. Planeringsdokumentet föreslås överlämnas till tekniska nämnden och
till kommunstyrelsen.
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-08-18 § 52
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden att godkänna reviderat
planeringsdokument och tillstyrka behovet av fler särskilda boende platser och
överlämna planeringsdokumentet för strategisk boendeplanering inom
äldreomsorgen till tekniska nämnden och till kommunstyrelsen.
_____
Sänt till: Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden
Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-01

2015/489 012

Omsorgsnämnden

§ 61
§ 54 au 2015-08-18
Vision och värdegrund, omsorgsnämnden
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
a) omsorgsnämndens vision som är från 2003 skall revideras.
b) Varje politisk grupp/parti ska till omsorgsnämndens sammanträde den 28
september redovisa sitt förslag på vision som utgångspunkt för nämndens
fortsatta arbete med ny vision.
c) det är den nationella värdegrunden tillsammans med den av
kommunfullmäktige beslutade värdegrunden som ska vara utgångspunkt för
det fortsatta värdegrundsarbetet inom omsorgsförvaltningen.
Bakgrund
Omsorgsnämnden beslutade 2003-10-22; § 116 om en vision för
omsorgsnämnden, ”Rätt insats till rätt person vid rätt tid”. Omsorgschefen bedömer
inte att nuvarande visionen är en vision, utan en målsättning som lagstiftningen
beskriver som omsorgsnämndens skyldighet att erbjuda brukarna. Omsorgschefen
föreslår att visionen skall revideras, om omsorgsnämnden även fortsättningsvis vill
ge uttryck för en vision.
Förvaltningen har idag tre värdegrunder att förhålla sig till. Under hösten kommer
förvaltningen fortsätta sitt värdegrundsarbete och kommer genom stimulansmedel
genomföra utbildningssatsningar för chefer och värdegrundsledare. För att skapa
en tydligare utgångspunkt för det fortsatta värdegrundsarbetet föreslås att det är
kommunfullmäktiges värdegrund som ska vara utgångspunkten tillsammans med
den nationella värdegrunden.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-01

2015/489 012

Omsorgsnämnden

Forts § 61
Ärendets tidigare behandling
Arbetsutskottet 2015-08-18 § 54
Arbetsutskottet beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att
a) revidera omsorgsnämndens vision som är från 2003 enligt omsorgschefens
förslag
b) det är den nationella värdegrunden tillsammans med den av
kommunfullmäktige beslutade värdegrunden som ska vara utgångspunkt för
det fortsatta värdegrundsarbetet inom omsorgsförvaltningen
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

2015-09-01

Omsorgsnämnden

§ 62
Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
a. Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 2015-06-01—2015-07-31
1 Avlösning
2 Kontaktperson
3 Boendestöd
4 Bostad med särskild service
5 Dagverksamhet
6 Dagverksamhet, fysiskt funktionshindrade
7 Dagverksamhet, psykiskt funktionshindrade
8 Hemtjänst
9 Korttid
10 Ledsagning
11 Matdistribution
12 Parboende
13 Särskilt Boende
14 Trygghetslarm
15 Trygghetsuppringning
2015-06-01—2015-07-31
LSS-insatser 9 §:2-10

bifall/avslag
9
0
12
0
24
0
4
0
3
1
1
0
6
0
299
0
86
3
2
0
127
1
1
0
40
1
247
0
2
0

delavslag bifall
1
90

b. Anställningar omr ÄO 2015-05-28- 2015-08-14,
omr FSS 2015-06-18-2015-08-20
c. Underlag för avskrivning av utestående fordringar 2015-06-23,
2015-06-30, 2015-07-14, 2015-07-15, 2015-07-23
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-09-01

2015/533 006

Omsorgsnämnden

§ 63
För kännedom
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att ärendena läggs till handlingarna.

_____

1. Kösituationen
2. Förvaltningsövergripande samverkan, protokoll, 2015-06-10
3. Arbetsutskottets protokoll 2015-08-18.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-01

Omsorgsnämnden

§ 64
Aktuellt i verksamheten
Beslut
Omsorgsnämnden tackar för informationen
Bakgrund
Annika Andersson omsorgschef informerar om följande:
•

Anhörigforum 2015 som anordnas 1-7 oktober. Programmet finns på
kommunens hemsida och kommer även att finnas i det nummer av
tidningen Anhöringen som skickas ut till samtliga hushåll i mitten av
september.

•

Vd på Hässlehem har meddelat att Hässlehem även framöver kommer att
ge omsorgsnämnden ett verksamhetsbidrag motsvarande 0,5
trygghetsvärd.

•

Med anledning av att Klinten kulturs, som är en del av
handikappidrottsföreningen Klinten, sommarprojekt Människohästar på
Hovdala gick med stor ekonomisk förlust kommer HIF Klinten att
behöva ett förlustbidrag från Hässleholms kommun på 350 000 kr. HIF
Klinten vänder sig till omsorgsnämnden, fritidsnämnden samt till
kulturnämnden med sin begäran.
Omsorgsnämnden lägger skrivelsen till handlingarna och hänvisar till
kommunstyrelsen.

•

Inbjudan angående Rehabiliteringsdialog den 28 september har inkommit.
Omsorgsnämnden beslutar att Åsa Kull Persson representerar
omsorgsnämnden. Ersättning med arvode/förlorad arbetsförtjänst.

•

Kommunal har överlämnat en skrivelse med synpunkter på hur
omsorgsförvaltningen hanterar önskad sysselsättningsgrad till
personalchefen.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

15(17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-01

Omsorgsnämnden

•

Räddningstjänst har tagit fram en projektplan för att arbeta förebyggande
med brandskydd hos brukare i hemtjänsten. Verksamhetschefen har
ifrågasatt ambitionsnivån och hemtjänstensdeltagande i detta.
Omsorgsnämnden stödjer verksamhetschefen i dennes tankar. Istället
föreslår nämnden att förvaltningen tittar vidare på möjligheter att
larmpersonalen kan lämna informationsmaterial till de brukare som de
besöker i samband med installation av digital nyckel och trygghetstelefon.

Fråga från Åsa Erlandsson (SD) angående nattpatrullen.

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

16(17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-01

Omsorgsnämnden

§ 65
Fråga från möte med FUB
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
•

ge förvaltningen i uppdrag att skriva fram ett ärende angående utdrag ur
belastningsregistret vid anställning i förvaltningen.

•

ge förvaltningen i uppdrag att ställa frågan om utdrag ur
belastningsregistret till Skånetrafiken.

Bakgrund
Karin Axelsson (M) ställer frågor som uppkom vid sammanträdet med FUB.
•

Det framkom att de önskade en dialog om framtida gruppbostäder, hur de
ska utformas.

Svar från omsorgschefen: Lokalförsörjningsgruppen arbetar med att ta fram
förslag på gruppbostäder. De har varit på studiebesök, där även FUB varit
inbjudna, för att titta på nybyggda gruppbostäder, bland annat i Kristianstad. Vilka
som representerar FUB får föreningen själva ta ställning till och besluta om.
•

FUB ställde även frågan om vilka krav som finns för de som kör
färdtjänsten. Det finns föräldrar som är oroliga när de låter sina barn åka
med färdtjänsten. Får chaufförer som kör färdtjänst lämna utdrag ur
belastningsregistret? Frågan bör lyftas till de ansvariga för färdtjänsten.
_____

Omsorgsnämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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