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§ 32 Välkomnande av ny ersättare
Ärendebeskrivning
Kristina Holmsten (MP) hälsas välkommen som ny ersättare i nämnden.
____
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§ 33 Anmälan av övrig fråga
Ärendebeskrivning
Nina Burchardt (S) anmäler en övrig fråga.
Omsorgsnämnden beslutar
att frågan får besvaras vid nästa sammanträde.
____
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Delges:
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§ 34 Ekonomisk redovisning, preliminärt t o m mars
Dnr 2011-079-042
Ärendebeskrivning
Ekonom Anette Ståby presenterar det preliminära ekonomiska resultatet till och med
mars månad. Resultatet efter justeringer är + 6,2 miljoner kronor.
____
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Delges:
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§ 35 Förfrågningsunderlag till LOV, lag om valfrihetssystem
Dnr 2012-006-732
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Anna-Carin Keisu går igenom förfrågningsunderlaget punkt för
punkt, möjlighet att ställa frågor ges under genomgången.
Innan sammanträdet har verksamhetschef Per Iversen presenterat
förfrågningsunderlag för såväl majoriteten som oppositionen på deras respektive
gruppmöten.
Vissa smärre justeringar kommer att göras i förfrågningsunderlaget, men inget som
påverkar innehållet.
De områden som gås igenom är:
•

Allmän orientering

•

Administrativa krav

•

Krav på sökande

•

Krav på tjänsten

•

Kontrakt

•

Bilagor

Omsorgsnämnden beslutar
att fastställa förfrågningsunderlaget för LOV, lag om valfrihetssystem,
att LOV-ersättningen för år 2012 ska vara 420 kronor per timme, samt
att uppdra till förvaltningen att reglera ytterligare detaljer i bilagor.
Reservationer

Tidigare gjorda reservationer från S och V kvarstår.
____
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§ 36 Fastighetsöversyn - remiss
Dnr 2012-004-299
Ärendebeskrivning
Fasticon har på Hudiksvalls kommun uppdrag gjort en utredning om hur kommunens
lokaler och särskilda boenden ska förvaltas och drivas. Då det är viktigt med
samordning av lokalfrågorna och ett tydligt uppdrag som reglerar vad som
fastighetsägaren respektive verksamheten ansvarar för är det välkommet att dessa
frågor belyses på ett objektivt sätt.
Omsorgsnämndens verksamhet är en av kommunens största lokalanvändare och har
ett antal frågeställningar med anledning av förslagen i utredningen.
Internhyresavtal
Idag har omsorgsnämnden särskilda boenden som ägs av kommunen, Hudiksvalls
bostäder, Landstingsfastigheter, privata fastighetsägare samt även bostadsrätter som
ägs av kommunen men ingår i en bostadsrättsförening. Oavsett ägare till fastigheterna
är det i dag tekniska nämndens fastighetsavdelning som sköter avtalsskrivingen när det
gäller lokaler och när det gäller enskilda lägenheter skrivs det med varje enskild
hyresgäst. Kommer detta ansvar att förhandlas om och avtal med externa att handhas
av det nya bolaget HUBAB? Har kostnader för den administrationen och den
kompetensen räknats in i den ekonomiska kalkylen?
Servicenivå
Som tidigare nämnts har omsorgsnämnden särskilda boenden i fastigheter som ägs av
olika aktörer. När det gäller servicenivån så finns i dag vissa problem när det gäller vad
fastighetsägare respektive hyresgäster ska ansvara för. Exempel: Tryggebo som ägs till
hälften av tekniska förvaltningen och till hälften av Hudiksvallsbostäder ser tydliga
skillnader i servicenivå. De personer som beviljas ett särskilt boende har i regel mycket
stora omvårdnadsbehov. Hudiksvallsbostäder betraktar lägenhetsinnehavare som
”vanliga” hyresgäster. Om ett avlopp eller ett vattenlås ska rensas ska hyresgästen själv
göra det. Om inte det är möjligt förväntas personalen, undersköterskorna, göra det.
Går en diskmaskin på en avdelning med 12 boende sönder byts den inte ut omgående
eftersom det inte görs i vanliga lägenheter. Personalen måste då handdiska all disk till
samtliga måltider i väntan på en ny diskmaskin. Här behövs samverkan och förståelse
för skillnaden mellan vanliga hyresrätter och särskilda boenden.
Justerandes
sign:
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Utredningar, konsultationer
Idag utför fastighetsavdelningen många både små och stora utredningar när det gäller
lokaler. Detta ingår i deras uppdrag. Det faktureras inte till förvaltningarna. Den
kompetens som finns på fastighetsavdelningen för att utföra dessa uppdrag finns inte
på förvaltningarna. Ska dessa tjänster köpas externt eller ska det finnas en stab för
detta i de båda bolagen eller en helt fristående? Har kostnader för det beräknats i
utredningens besparingspotential?
Investeringsbehov
Det uppstår, med nuvarande organisation, problem när det finns investerings-,
renoverings- eller ombyggnadsbehov i de fastigheter som inte ägs av kommunen. Om
till exempel ett larm ska installeras eller en anpassning för dementa ska göras i en
fastighet tillhörande Hudiksvallsbostäder menar fastighetsägaren att det är
verksamhetens sak att göra detta, medan kommunen/ekonomiavdelningen inte vill att
kommunala investeringsmedel används i fastigheter som inte tillhör kommunen. Hur
kommer detta att lösas i den föreslagna organisationen?
Tillgänglighetsanpassning
Arbetet med enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet ligger idag till stor del på
tekniska förvaltningen, kommer den delen att finnas kvar där eller kommer det att
ligga under något av de nya bolagen? I så fall vilket? Kan ett kommunalt ansvar läggas
över på ett bolag?
”Tomhyror”
Det är stor omsättning på särskilt boende. Vissa personer bor endast mycket kort tid
och lägenheterna lämnas endast vid dödsfall. Eftersom det är stor efterfrågan på
lägenheter krävs ett bra flöde vid ut- och inflyttning och hyresvärden kan inte räkna
med tremånaders uppsägningstid för då stoppas flödet av lediga lägenheter. Det
uppstår kostnader ibland för så kallade ”tomhyror”, dess kostnader ligger idag på
tekniska förvaltningen. Hur har dessa kostnader beräknats i den nya organisationen?
Personer med svag betalningsförmåga
När en person ansöker om särskilt boende utreds det enligt socialtjänstlagen och den
som har behov ett sådant boende får sin ansökan beviljad. Det sker ingen prövning av
betalningsförmåga, inte heller om personen har betalningsanmärkningar. Enligt
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socialtjänstlagen har personer som har behov av ett boende också rätt att få ett
boende. Hudiksvallsbostäder som bolag och även privata hyresvärdar prövar alltid om
personen har tillräcklig betalningsförmåga. Det kan vara betydigt högre krav än vad en
person med mycket låg pension kan uppfylla. Kommer personer med beviljade beslut
att nekas plats på ett äldreboende om de inte har den betalningsförmåga som krävs?
Eller förväntas omsorgsförvaltningen bygga upp en ny administration för prövning av
betalningsförmåga och hyresgarantier? Rutiner som inte finns idag.
Kök
Omsorgsnämnden ansvarar för kostenheten som förser så väl förskolor, grund- och
gymnasieskolor som äldreboenden med mat. Vissa av dessa kök ligger inom särskilda
boenden och vissa inom skolor, förskolor och ett par kök är helt fristående, som
Pulsen och Patricia. Då kostenheten är en sammanhållen enhet för matproduktion och
distribution är det önskvärt att köken förvaltas av samma huvudman.
Extraordinära händelser
En kommun har krav på sig att ha beredskap för extraordinära händelser. I dag är det
fastighetsavdelningen som ansvarar för att det finns reservkraft tillgänglig när det
inträffar. De stöttar också med kompetens, instruktioner till personal vid tillexempel
el- och teleavbrott. Kommer båda bolagen att kunna göra detta framåt eller ligger det
ansvaret kvar på tekniska förvaltningen?
Sammanfattning
Omsorgsnämnden ser positivt på en tydlig ansvarsfördelning och ett samordnat
nyttjande av lokaler då vi alla i kommunen är betjänta av en så effektiv organisation
som möjligt. Redan i dag är det bekymmer med att det är olika fastighetsägare till olika
boenden och kök och nämnden är positiv till en tydligare organisation.
Det är också viktigt att en förändring är väl förberedd så att det inte uppstår behov av
nya organisationer och mer administration ute i andra förvaltningar och nämnder med
personal som har lägre kompetens än den som finns på tekniska förvaltningen idag.
Omsorgsnämnden föreslås besluta
att föreslå fullmäktige att ovanstående områden utreds och belyses ur ett kostnads- och
kvalitetsperspektiv innan beslut om organisation av drift av kommunens fastigheter
och lokaler tas.
Justerandes
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Omsorgsnämnden beslutar
i enlighet med förslaget.
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§ 37 Sekretessärende
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§ 38 Boendeutredning – Frejagården
Dnr 2012-005-735
Ärendebeskrivning
Beslutet om att inrätta en demensavdelning på Frejagården har ännu inte verkställts.
Två alternativa förslag har tagits fram och redovisas i denna utredning.
Omsorgsförvaltningen beslöt förra året att en demensavdelning ska inrättas på
Frejagården. En utredning har gjorts och följande förslag har tagits fram:
Alternativ 1: Avdelning E-F omfattar sex plus sex platser, med möjlighet att stänga
mellan avdelningarna. Här finns möjlighet till tre rundgångar inomhus plus en inglasad
innergård. Rundgång innebär att brukaren kan vandra runt utan att hindras av stängda
dörrar. Nackdelen är att utemiljön är lite sämre och att komplettering av ventilation
krävs. Vidare bör de tre befintliga korttidsplatserna som finns i anslutning till
avdelningen inte drivas tillsammans med en demensavdelning.
Alternativ 2: Avdelning C-D omfattar åtta plus åtta platser, även här med möjlighet att
stänga mellan avdelningarna. Här är utemiljön mycket bra och inga kompletteringar
behövs för den befintliga ventilationen. Nackdelen är att det saknas möjlighet till
rundgång inomhus.
Möjlighet till rundgång är rekommenderat på demensavdelningar, vilket endast finns
på avdelning E-F. Alternativ 1 är dels dyrare att iordningställa på grund av bristerna
som uppstår med ventilationen och dels blir driftskostnaderna för de tre befintliga
korttidsplatserna oskäligt dyra om de inte kan bemannas från avdelning E-F. Slutsatsen
blir därför att rekommendera alternativ 2 som demensavdelning, även om denna
lösning inte möjliggör rundgång.
De som nu bor på den aktuella demensavdelningen på Frejagården har hyreskontrakt
och det kan ta lång tid innan alla lägenheterna hyrts ut till personer med
demenssjukdom. Frågan är även vilka kriterier som ska gälla för att tilldelas plats här.
Det går därför inte att göra en klar tidsplan för när omvandlingen av befintlig
avdelning till demensavdelning kan vara genomförd.
Frejagården
Då efterfrågan på korttidsplatser har minskat har ännu inget hyresavtal skrivits med
Landstingsfastigheter gällande distriktsläkarmottagningen och f.d. ambulansens lokaler.
Om behov uppstår kan denna fråga snabbt aktualiseras. I dessa lokaler kan man skapa
plats för 7 korttidsplatser och dessutom 1 lägenhet för särskilt boende. Avd E-F eller
C-D planerar man omdisponera till demensavdelning. (se ovan).
Justerandes
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Omsorgsnämnden föreslås besluta
uppdra till förvaltningen
att inrätta en demensavdelning på avdelning C-D på Frejagården.

Vid nämndens sammanträde är ledamöterna överens om att beslutet ska ses som ett
inriktningsbeslut.
Omsorgsnämnden beslutar
att inrätta en demensavdelning på avdelning C-D på Frejagården.
____
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§ 39 Medborgarförslag om sysselsättning och
fritidsverksamhet
Dnr 2011-113-035
Ärendebeskrivning
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) i Hudiksvall har
genom Susanne Södermark lämnat medborgarförslag gällande dels sysselsättning dels
fritidsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättningar. När det gäller
sysselsättning önskar Susanne att det inom serviceområdet skapas till exempel en
vandrarhemsverksamhet liknande den som finns i Ljusdals kommun. ”Kommunen hyr
ett centralt hus, inreder och våra ungdomar med personal kan få jobba där. Laga
frukost, lunch, middag, bädda och tvätta till gäster som hyr in sig”.
För fritidsverksamhetens del så önskar Susanne att omsorgsförvaltningens verksamhet
Kajutan ska hålla öppet några timmar på helger samt eftermiddagar och kvällar, ”för
att ungdomar fram till 21 års ålder kan få träffas på Kajutan, gå på bio, laga god mat
med kompisar som kommer dit”.
Förslaget behandlades av kommunfullmäktige på sammanträdet den 28 november
2011. Fullmäktige beslutade att medborgarförslaget får väckas och lämnas till
kommunstyrelsen för beslut. Remiss skickades till omsorgsförvaltningen för yttrande
och angav att remissvaret ska skrivas i samråd med lärande- och kulturförvaltningen
och social- och fritidsförvaltningen. Uppdraget gick sedan till verksamhetschef Renée
Poulsen omsorgsförvaltningen, Jennie Blomstrand chef för barn- och
ungdomsenheten vid social- och fritidsförvaltningen, samt Yvonne Lindfors
enhetschef för Hudiksvalls resurscentrum (Hrc) vid Lärande- och kulturförvaltningen.
Även rektor vid särgymnasiet informerades och har haft möjlighet att lämna
synpunkter.
Yttrande
Förslag på arbete för ungdomar

Daglig verksamhet beviljas enligt lag (1993:387) om stöd och service (LSS) 9 § punkt 9
och där framgår att kommunen har ansvar att anordna meningsfull sysselsättning.
Inom Hudiksvalls kommun är det Hudiksvalls resurscentrum (Hrc) som är utförare av
denna verksamhet. I nu läget har Hrc 14 egna verksamheter med olika innehåll, allt för
att i mesta möjliga mån tillmötesgå önskemål om sysselsättning. Dessa verksamheter är
textil, butik, legoarbete, upplevelser, stimulering, vaktmästarsysslor, arbete i skog och
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mark, vedhantering, måleri, snickeri, café, kök, secondhandbutik,
konferensverksamhet, data, friskvård, skapande verksamhet, musik med mera. Några
personer arbetar även inom externa företag samt att vi har avtal om platser med de
sociala företag som finns i kommunen. I nuläget finns inga planer eller möjligheter att
starta ett vandrarhem, men vi vill tacka för denna idé och hoppas att det som idag
finns inom Hrc:s ramar ändå till stor del tillfredsställer de behov som finns.
Förslag om verksamhet för ungdomar

Kommunen ska verka för att utbudet av fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter
som anordnas i egen regi, men också av andra aktörer, ska vara tillgängliga för alla
medborgare och inte utesluta personer med funktionsnedsättningar. Med tillgänglighet
menas att verksamheten integrerar funktionshindersperspektivet i planering, beslut och
processer i syfte att uppnå full delaktighet.
Social- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens fritidsfrågor och bedriver öppen
fritidsgårdsverksamhet för alla ungdomar i åldern 13 till 20 år. De anser att samtliga
fritidsgårdar i kommunen är tillgängliga och anpassade för alla, oavsett
funktionsnedsättning.
I takt med att allt fler ungdomar fullföljer sina gymnasiestudier inom kommunens
gymnasiesärskola ökar också efterfrågan på fritidsaktiviteter på hemmaplan för denna
målgrupp. Inom gymnasiesärskolan anordnas en hel del aktiviteter för dem som går på
skolan även utanför skoltid.
För att säkerställa att även människor med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov
ges möjlighet till fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter har detta särskilt angetts i
lagrum för olika insatser. I insatsen bostad med särskild service för vuxna (9 § 9 lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS) finns detta noga specificerat,
ansvaret har alltid huvudmannen för boendet.
Behov av fritids- och kulturaktiviteter ingår även som grund för beslut om personligt
utformat stöd med insatsen personlig assistans ( 9 § 2 LSS) samt i insatsen boendestöd
som beviljas enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL), utifrån ansvaret i 5 § 7 i form
av social samvaro för att bryta isolering i hemmet.
Omsorgsförvaltningen har sedan många år en resurs på 0,5 tjänst i form av en
fritidskonsulent. Tjänsten är främst riktad till dem på boenden men också mot dem
som har andra insatser enligt LSS och som har avslutat sina gymnasiestudier.
Kajutan, korttidstillsyn, är en verksamhet inom omsorgsförvaltningen för att verkställa
beslut enligt LSS för skolungdom över 12 år som har svårt att klara sig när deras
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föräldrar arbetar. Enligt skollagen har alla rätt till fritidsverksamhet till och med 12 års
ålder. Korttidstillsyn är en insats enligt LSS och avser tillsyn före och efter skoldagen
samt under lov och studiedagar, under hela skoltiden. Eftersom fritidsverksamhet inte
ingår i korttidstillsynen finns idag inget behov av att utöka Kajutans öppettider.
Omsorgsnämnden instämmer dock i medborgarförslaget att det vore önskvärt med en
fritidsverksamhet som i större utsträckning möter upp gruppen ungdomar med
funktionsnedsättningar i deras behov och önskemål gällande meningsfull fritid.
Verksamhetschef Renée Poulsen föredrar ärendet.
Omsorgsnämnden förslås besluta
att godkänna yttrandet, samt
att föreslå kommunstyrelsen uppdra till social- och fritidsnämnden att tydligare
presentera den fritidsverksamhet de har och som också riktar sig till gruppen
ungdomar med någon form av funktionsnedsättning.
Omsorgsnämnden beslutar
i enlighet med förslaget.
____
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§ 40 Sysselsättning och social samvaro
Dnr 2012-015-738
Ärendebeskrivning
Arbetsgruppen fick i uppdrag av de berörda förvaltningscheferna i
omsorgsförvaltningen, lärande- och kulturförvaltningen samt social- och
fritidsförvaltningen att ge förslag på en organisation för sysselsättning och social
samvaro.
Arbetsgruppen består av Renée Poulsen och Anna-Carin Keisu omsorgsförvaltningen,
Yvonne Lindfors lärande- och kulturförvaltningen, och Johanna Olsson social- och
fritidsförvaltningen.
Anna-Carin Keisu har dessutom fått uppdraget att ge förslag på förändringar i
reglementena för de inblandade förvaltningarna. Dessa förändringar redovisas separat.
Bakgrund
Vid omorganisationen 2007 överfördes de två öppna träffpunkterna som fanns för
personer med psykisk funktionsnedsättning, Träffen i Iggesund och Resursen i
Hudiksvall till lärande- och kulturförvaltningen och den nya Hrc-verksamheten.
Tidigare hade dessa två verksamheter drivits av Iggesunds respektive Hudiksvalls
kommundelsnämnder. Träffen var mer inriktad mot social gemenskap och Resursen
mer mot sysselsättning men var även en viktig mötesplats och alla deltog inte i någon
direkt arbetsrelaterad syssla. Personerna som vistades där gjorde det utan
biståndsbedömning och beslut. Detta medförde både frustration och förvirring då inga
kriterier eller rutiner fanns för att utreda och bedöma sysselsättning enligt
socialtjänstlagen.
Det senaste året har Hrc utvecklat och förstärkt Träffen, den är nu en välbesökt och
aktiv verksamhet. Resursen har också utvecklats genom att den nu vidgat sin målgrupp
så att det nu är personer med olika funktionsnedsättningar där, även personer med
psykiska funktionsnedsättningar, utan beslut, finns kvar där.
Tidigare, innan kommundelsnämndernas avskaffande, fanns också Stöttan, en
verksamhet som individ- och familjeomsorgen som riktade sig personer med
missbruksproblem. Verksamheten lades ner ganska omgående efter omorganisationen
eftersom den inte fungerade tillfredsställande. Målgruppen finns nu både inom individoch familjeomsorgens andra verksamheter och inom Hrc.
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Nuläget
Ärenden med beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) för social samvaro har ökat markant,
särskilt när det gäller yngre personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Social samvaro beviljas främst för att bryta eller undvika social isolering och verkställs
idag i form av boendestödsinsatser eller kontaktperson. Insatsen boendestöd ges då av
samma personal som annars ger personligt utformat stöd i bland annat vardagssysslor
vilket inte innebär att det personliga närverket vidgas.
Ansvarsfrågan och tillhörande konsekvenser har diskuterats under en längre tid. Olika
arbetsgrupper har tillsatts och avslutats och dialog har förts på alla nivåer. Även
ansvaret för att rapportera avbrott i verkställighet och ej verkställda beslut till
socialstyrelsen har diskuterats.
I dag fungerar det så att omsorgsförvaltningen beslutar om daglig verksamhet enligt
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och sedan ansvarar lärande –
och kulturförvaltningen för att verkställa insatsen. Det är inte en optimal lösning.
Förslag
Omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden ansvarar för att ge social samvaro till personer med
funktionsnedsättning som inte har beslut om sysselsättning (SoL) eller daglig
verksamhet (LSS). Omsorgsnämnden ska också ha uppsökande verksamhet, ta emot
ansökan, handlägga ärenden om sysselsättning enligt SoL och daglig verksamhet enligt
LSS samt ge förslag till beslut till lärande- och kulturnämnden.
Detta innebär att Träffen övergår från lärande- och kulturnämnden till
omsorgsnämnden samt att andra träffpunkter kan startas, efter behov, inom
omsorgsförvaltningen.
Lärande- och kulturförvaltningen

Lärande- och kulturnämnden ansvarar för att fatta beslut och verkställa sysselsättning
enligt SoL och daglig verksamhet enligt LSS för personer med funktionsnedsättning.
Lärande- och kulturnämnden ansvarar även för att verkställa beslut som fattas av
social- och fritidsnämnden enligt 4 kap 1 § samt 4 kap 4 § SoL.
Detta innebär att lärande- och kulturnämnden även ska utse huvudrapportör till
Socialstyrelsen för att rapportera avbrott och ej verkställda beslut ( 4 kap 1 § SoL samt
9 § punkt 10 LSS).
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Social- och fritidsförvaltningen

Social- och fritidsnämnden ansvarar för att ge social samvaro till personer med
missbruksproblem. De ansvarar även för att uppsökande verksamhet, ta emot
ansökan, utreda och besluta om sysselsättning enligt SoL i rehabiliteringssyfte eller
som villkorat försörjningsstöd.
Social- och fritidsförvaltningen rapporterar alla avbrott och ej verkställda beslut.
Omsorgsnämnden föreslås besluta
att godkänna ovanstående förslag till organisation för sysselsättning och samvaro.

Verksamhetschef Renée Poulsen föredrar ärendet för omsorgsnämnden.
Omsorgsnämnden beslutar
i enlighet med förslaget
____
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§ 41

Intraprenader

Dnr 2011-108-790
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden beslutade den 1 mars 2012 om regler för intraprenader.
Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har följande fem
verksamheter (inom parentes anges enhetschef) anmält intresse att från och med den 1
april 2012 få teckna intraprenadavtal:
•

Trapphuset Stormyra, servicebostad (Gunilla Hellsten)

•

Furulund specialboende (Gunilla Hellsten)

•

Kapellvägen, gruppbostad (Birgitta Svensson)

•

Kolmo, gruppbostad (Siv Pettersson)

•

Storgatan, gruppbostad (Anette Andersson)

Avtal tecknas, efter godkännande av nämnden, mellan ansvarig enhetschef och
verksamhetschef och avser hela verksamhetsåret 2012.
Verksamhetschef Renée Poulsen föredrar ärendet.
Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna att ovanstående verksamheter tecknar intraprenadavtal från och med den
1 april 2012.
____
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§ 42 Beslut och verkställighet av beslut
Dnr 2012-010-003
Ärendebeskrivning
I vår nya kommunorganisation från 2007 ligger ansvaret för verkställighet av daglig
verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) hos
lärande- och kulturnämnden (LoK) och utförs där av Hudiksvalls Resurscentrum
(Hrc). Besluten fattas av handläggare på omsorgsförvaltningen. De första åren fanns
budgeten för daglig verksamhet hos omsorgsförvaltningen och verkställigheten
”köptes” av LoK/Hrc. Numer får lärande- och kulturnämnden budget för daglig
verksamhet direkt från kommunfullmäktige.
Sedan 2008 är kommuner ålagda att till Socialstyrelsen rapportera alla gynnande beslut
enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (även socialtjänstlagen) som
inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum eller har haft avbrott i
verkställigheten som varat längre än tre månader. Det har visat sig att beslut om daglig
verksamhet ibland är svåra att verkställa och att det vid flera tillfällen har varit längre
avbrott i verkställigheten.
Omsorgsnämnden har utsett verksamhetschefen för handläggarenheten att vara
förvaltningens huvudrapportör till Socialstyrelsen.
Ansvarsfrågan blir otydlig då beslut om insats fattas i en nämnd och verkställs av en
annan.
För att tydliggöra att budget, ansvar och befogenheter för daglig verksamhet enligt LSS
sysselsättning enligt socialtjänstlagen, SoL, ligger hos lärande- och kulturnämnden
föreslås en förändring enligt nedan.
Verksamhetschef Anna-Carin Keisu föredrar ärendet.
Omsorgsnämnden föreslås besluta
att beslut om daglig verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, och sysselsättning enligt socialtjänstlagen, SoL, fattas i den
nämnd som verkställer beslutet, alltså lärande- och kulturnämnden, samt
att handläggare på omsorgsförvaltningen tar emot ansökan, utreder den och ger förslag
till beslut till lärande- och kulturnämnden.
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Verksamhetschef Anna-Carin Keisu presenterar ärendet för nämnden och gör några
kompletteringar samt föreslår att omsorgsnämnden beslutar
att beslut om boende för barn och unga enligt LSS, lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, vid skolgång i annan kommun fattas i den nämnd som verkställer
beslutet, alltså lärande- och kulturnämnden,
att beslut om daglig verksamhet enligt LSS, lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, och sysselsättning enligt socialtjänstlagen, SoL, fattas i den nämnd
som verkställer beslutet, alltså lärande- och kulturnämnden, samt
att handläggare på omsorgsförvaltningen tar emot ansökan, utreder den och ger förslag
till beslut till lärande- och kulturnämnden.
Omsorgsnämnden beslutar
i enlighet med Anna-Carin Keisus förslag.
____
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§ 43 Reglemente för omsorgsförvaltningen - revidering
Dnr 2012-010-003
Ärendebeskrivning
Verksamhetschef Anna-Carin Keisu föredrar ärendet.
Tillägg redovisas i kursiv stil, bortsett från första meningen under Reglemente för
omsorgsnämnd den texten är kursiv från början. Det som ska tas bort redovisas med
dubelöverstrykning.

Reglemente för omsorgsnämnd
Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla
för Hudiksvalls kommuns omsorgsnämnd.
Verksamhetsområden
§1
Nämnden fullgör, förutom inom Svågadalsnämndens verksamhetsområde,
kommunens uppgifter inom omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning samt socialpsykiatri. Regelverket för detta består av
socialtjänstlagen (SoL) , lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
lag om färdtjänst, lag om riksfärdtjänst, hälso- och sjukvårdslagen,
patientsäkerhetslagen samt socialtjänstförordningen och riktlinjer. Vidare har
nämnden att ta hänsyn till övrig lagstiftning som påverkar den kommunala
verksamheten. Nämndens ska arbeta med utveckling av verksamheten och vara väl
förtrogen med samt hålla sig ajour med förändringar som sker i lagstiftningen.
§2
Nämnden är huvudman för kommunens socialpsykiatrienhet, samt svarar för viss
verksamhet inom Svågadalsnämndens geografiska verksamhetsområde som
regleras i dess reglemente.
Nämnden utövar tillsyn av enskild verksamhet enligt lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS).
Nämnden ansvarar för alla insatser enligt LSS förutom daglig verksamhet (9§ p10)
samt boende för ungdomar i samband med skolgång i annan kommun (9§ p8), vilka
Lärande- och kulturnämnden ansvarar för.
Nämnden svarar även för rådgivning till personer med funktionsnedsättning
samt har ansvar för färdtjänst.
§3
Nämnden är kommunens förtroendenämnd i hälso- och sjukvårdsfrågor. Till
nämnden ska anmälas om någon patient skadats eller riskerar att skadas i
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samband med vård och behandling. Nämnden utövar ledning av den kommunala
hälso- och sjukvården.
§4
Nämnden ansvarar för löpande uppföljning och utvärdering av verksamheterna
inom sitt ansvarsområde.
§5
Nämnden svarar för beredning av taxor och avgifter inom sitt ansvarsområde.
Nämnden avger yttrande till kommunstyrelsen i kommunövergripande
planer som rör nämndens ansvarsområden.
Bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL)
§ 6 (OBS ny paragraf, påverkar numreringen av paragraferna framöver)

Nämnden handlägger alla insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och personer
med funktionsnedsättning samt verkställer dessa insatser, förutom sysselsättning
vilket Lärande- och kulturnämnden ansvarar för.
Äldreomsorg

§67
Verksamheten regleras i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen,
socialtjänstförordningen och Socialstyrelsens föreskrifter.
Socialpsykiatri

§78
Verksamheten regleras i socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstförordningen
och Socialstyrelsens föreskrifter.
Nämnden svarar för stöd till föreningar och organisationer för personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Särskilt stöd och service enligt LSS
§89

Nämnden ansvarar för och handlägger alla insatser, enligt lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade. förutom verkställighet av psykiatriinsatser.
Nämnden har rätt att besluta om insatser enligt SoL, när en insats
övergår från LSS till SoL, och när insatsen sker enligt båda lagarna.
Nämnden verkställer dessa insatser, förutom daglig verksamhet samt boende för
ungdomar i samband med skolgång i annan kommun.
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Rådgivning till personer med funktionsnedsättning

§ 9 10
Nämnden svarar för att bistå intresseorganisationer och kommunala
förvaltningar med råd och stöd i deras arbete för personer med
funktionsnedsättning.
Färdtjänst

§ 10 11
Nämnden svarar för ledning, samordning och handläggning av den
kommunala färdtjänsten och riksfärdtjänsten.
För kommande paragrafer ändras bara paragrafnumren.
Omsorgsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta om ovanstående förändringar i
omsorgsnämndens reglemente.
Omsorgsnämnden beslutar
i enlighet med förslaget.
____
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§ 44 Snöskottning för äldre - medborgarförslag
Dnr 2011-114-035
Ärendebeskrivning
Sonja Roos, Hudiksvall har lämnat ett medborgarförslag och skriver:
”Det första man får svårt att klara av när man blir äldre och bor i eget hus – fristående
eller radhus – är den snöskottning som måste göras för att man ska kunna ta sig ut”.
”Jag vill föreslå att nödvändig skottning ska ingå i hemtjänsten eller i fixartjänsten”.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2011 att medborgarförslaget får
väckas och lämnar det vidare till omsorgsnämnden för handläggning och beslut.
Verksamhetschef för handläggarenheten Anna-Carin Keisu har fått i uppdrag att
lämna ett förslag till yttrande till omsorgsnämnden.
Yttrande
Hemtjänstpersonalen utför beviljade insatser i form av personlig omvårdnad och
service, utifrån socialtjänstlagen, till dem som bor i eget boende. Persolig omvårdnad
kan vara till exempel hjälp med personlig hygien, på- och avklädning, att äta och
dricka. Service kan innebära till exempel inköp, städ och tvätt. I Hudiksvalls kommuns
taxa för hemtjänst är personlig omvårdnad kostnadsfri och de sammanlagda
kostnaderna för service ligger inom maxtaxans belopp, 1 760 kronor per månad.
Då handläggare beviljare hjälpinsatser i hemmet, sker det utifrån ansökan och bedömt
behov. Beslutet anger innehåll, frekvens och tid för varje insats. Utifrån beslutet görs
en genomförandeplan tillsammans med den enskilde, vilket är en nödvändighet för att
hemtjänstpersonalen ska kunna planera sitt arbete utifrån innehåll och omfattning. I
Hudiksvalls kommun finns en målsättning att alla som arbetar i hemtjänsten ska vara
utbildade undersköterskor för att kunna ge den bästa omvårdnaden till våra brukare.
Det finns inget i socialtjänstlagen som säger att kommunen måste tillhandahålla
snöskottning.
Fixartjänsten finns inom omsorgsförvaltningens förebyggande enhet i Hudiskvall för
de som fyllt 70 år och bor i eget boende. Det kan vara praktisk hjälp med sådana
sysslor i hemmet som kan innebära en fallrisk samt tips på hur man minimerar
olycksrisken i hemmet. Tjänsten är kostnadsfri. Fixartjänsten består nu av en 50
procentig projekttjänst som utför till exempel upp- och nedmontering av
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gardiner/gardinstänger, byte av proppar/glödlampor, att hänga upp eller ta ner tavlor,
fästa upp sladdar, flytta om möbler, hämta eller lämna saker i källare/på vind.
Fixartjänsten är så utformad så den inte ska konkurrera med företag som
tillhandahåller hushållsnära tjänster.
Sedan 2009 finns möjlighet att via RUT-avdrag ge beställaren av hushållsnära tjänster
möjlighet att göra skatteavdrag och endast betala hälften av kostnaden. Tjänster som
köpas är bland annat trädgårdsarbete och snöskottning. Företaget ansvarar för att
kostnaden halveras.
Handläggarna kan vara behjälpliga med att informera om vilka företagare som finns i
kommunen och tillhandahåller hushållsnära tjänster.
Verksamhetschef Anna-Carin Keisu föredrar ärendet.
Omsorgsnämnden föreslås besluta
att med hänvisning till ovanstående yttrande föreslå kommunfullmäktige avslå
medborgarförslaget.
På nämndens sammanträde klargörs att det är omsorgsnämnden som fattar beslut i
ärendet.
Omsorgsnämnden beslutar
att med hänvisning till ovanstående yttrande avslå medborgarförslaget.
____
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§ 45 Delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Pia Andersson redovisar en sammanställning av delegationsbeslut ur
Treserva samt förteckning 5-6 2012 med delegationsbeslut fattade av ordförande,
verksamhetschefer, enhetschefer, handläggare och administratörer samt arbetsutskottet
den 6 mars 2012.
Typ av delegationsbeslut

Delegat

Färdtjänst med/utan ledsagare
Färdtjänst i form av arbetsresor
Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst med specialfordon
Färdtjänst – avslag
SoL - Hjälp i hemmet
SoL – Trygghetslarm
SoL – Matdistribution
SoL – Dagverksamhet
SoL – Boendestöd
SoL – Kontaktperson
SoL – Korttidsplats
SoL - Särskilt boende
SoL – Verkställighet särskilt boende
SoL – Växelvård
SoL – Avslag
SoL – Funktionshindrade
SoL – Funktionshindrande avslag
LSS - beslut
LSS – avslag
Förkortad uppsägningstid
Vidaredelegation av vissa arbetsmiljöuppgifter
Överenskommelse om avslut
Sekretessärenden
Omfördelning av medel i budget
Minskning av minimibeloppet
Partiell tjänstledighet
Anställningar över 6 månader
Extra vak

Handläggare
”””””””””””””””Handläggare
””Hadl/fvc
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
AU
Förvaltningschef
Administratör
Enhetschef
Verksamhetschef
Enhetschef
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Förslag till beslut

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
Omsorgsnämnden beslutar
i enlighet med förslaget.
____
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§ 46 Information om tillsynsärenden
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Pia Andersson föredrar två tillsynsärenden.
Socialstyrelsen genomförde den 31 augusti och 1 september 2011 en föranmäld
inspektion av gruppbostaden Kapellvägen i Hudiksvalls kommun. Socialstyrelsen
beslutade 22 mars 2012 att avsluta ärendet.
Socialstyrelsens tillsynsavdelning kommer under våren 2012 att genomföra
inspektioner av kommunernas assistansanordning, den 4 april kommer de till
Hudiksvall.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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§ 47 Rapport om Lex Sarah
Dnr 2012-001-777
Ärendebeskrivning
Nya bestämmelser gäller för Lex Sarah från och med den 1 juli i 2011.
Enligt bestämmelserna om Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska:
•

personalen genast rapportera missförhållanden till den som bedriver
verksamheten,

•

den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det
rapporterade missförhållandet utan dröjsmål,

•

den som bedriver verksamheten om det visar att missförhållandet är allvarligt,
snarast anmäla det till Socialstyrelsen.

En oönskad händelse är inte lika allvarligt som ett missförhållande, men flera oönskade
händelser kan leda till en rapport om missförhållanden. Konstateras det att det är ett
allvarligt missförhållande ska en anmälan göras till Socialstyrelsen.
Verksamhetschef Pia Andersson föredrar en rapport om missförhållande enligt Lex
Sarah gällande att pengar försvunnit hos en brukare i ordinärt boende.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-03-28

Omsorgsnämnden

§ 48 Rapport från ledamöters studiebesök som
områdespolitiker
Ärendebeskrivning
Inga rapporter lämnas vid dagens sammanträde.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

33 (36)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-03-28

Omsorgsnämnden

§ 49 Rapport från nämndens representanter i RSMH,
Staffansgården och Anhörigcenter
Ärendebeskrivning
Birgitta Medin (M) rapporterar att RSMH haft årsmöte men att hon inte kunnat
närvara. Hon har dock tagit del av handlingarna.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

34 (36)

Protokoll

35 (36)

Sammanträdesdatum

2012-03-28

Omsorgsnämnden

§ 50 Rapport från kurser och konferenser
Ärendebeskrivning
Ann-Marie Eriksson (C) informerar att hon varit på en kurs om ”Ohälsa hos personer
med funktionsnedsättning” i Falun och om vad den innehöll.
Vikten av fysisk aktivitet för denna målgrupp diskuteras.
Omsorgsnämnden tackar för informationen
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

36 (36)

Sammanträdesdatum

2012-03-28

Omsorgsnämnden

§ 51 Hot och våld mot förtroendevalda - information
Ärendebeskrivning
Säkerhetssamordnare Göran Bergsman informerar och delar en skrift från
säkerhetspolisen ”Personlig säkerhet” vars innehåll diskuteras. En film visas också.
Handboken om personlig säkerhet har tagits fram i samverkan med 14 myndigheter,
företag och organisationer. I Personlig säkerhet kombineras information med konkreta
råd om hur hotfulla situationer kan förebyggas liksom hur en person kan förbereda sig
inför eller agera i en hotfull situation. Råden riktar sig främst till personer som kan
komma att utsättas för hot i sin yrkesutövning.
Förebyggande åtgärder beskrivs i handboken, till exempel vad en riskanalys är och hur
en person kan försöka förutse händelser. Där lämnas också exempel på
säkerhetsåtgärder som kan vidtas i bostaden, på arbetsplatsen och vid resor. Hur olika
typer av hot och angrepp kan hanteras presenteras också. Hot kan till exempel
framföras via brev, samtal och internet. Hur misstänka försändelser kan hanteras samt
möjliga sätt att agera vid stalkning tas också upp. Åtgärder och hjälpmedel för
personer som utsätts för hot och angrepp är ytterligare ett område som behandlas. Där
beskrivs olika typer av skyddsåtgärder som besöksförbud, skyddade personuppgifter
och byte av bostad. Sist i Personlig säkerhet finns dessutom ett antal checklistor som
kan användas för att få stöd och vägledning i olika situationer.
Konstateras att det är viktigt att ta detta på allvar, men att inte förstora upp det.
SKL, Sveriges Kommun och Landsting, kommer att verka för att en lagstiftning om
hot och våld mot förtroendevalda antas av riksdagen.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

