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§ 159 Anmälan av övriga frågor
Ärendebeskrivning
Kerstin Karlsson (M) ställer en övrig fråga om vilka skolor, dagis och äldreboenden
det är som har tillagningskök. Frågan besvaras av kostchef Katarina Niemi i samband
med att hon presenterar förslaget till kostpolicy.
Christina Falk (M) ställer en övrig fråga om lyhördhet i det nya gruppboendet på
Kristineberg. Renée Poulsen kommer att besvara frågan i samband med hon
presenterar förslaget till att säga upp avtalet med Staffansgården.
____
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§ 160 Rambudget 2013
Dnr 2012-048-012
Ärendebeskrivning
Ekonom Anette Ståby presenterar ett förslag till rambudget för år 2013.
De ramar som fullmäktige fastställde i våras har sänkts i höstens budgetberedning.
Bland annat har indexuppräkningen för personal sänkts från 2,9 % till 2,5 %.
Kommunals senaste lönerevision landade på 3 %, och de tre första månaderna 2013
kommer löneläget att vara 3 % högre än motsvarande period 2012. Detta innebär att
löneökningar för resten av året inte får bli högre än 2,3 % om de ska rymmas i
budgeten. Indexuppräkningen för tjänsteköp har sänkt från 2,9 % till 0,5 %. De
tjänster förvaltningen köper är till övervägande del personalberoende.
Riktade förändringar i tusentals koronor
- 74
500
400
1 125
4 000
6 199

kostnämnden (delfinansiering)
gemensamhetsutrymmen gruppbostad (Kf juni 2012)
gemensamhetsutrymmen gruppbostad (Kf nov 2012)
Glada Hudik teatern
Ökad personaltäthet inom äldreomsorgen (KF nov 2012)
Summa riktade förändringar

Förändrad verksamhet i tusentals kronor
17 100
- 4 655
816
- 867
12 394

hemsjukvård
dagligverksamhet Staffansgården till lärande- och kultur
Träffen, från lärande- och kultur
handikappkonsulent, till kommunledningsförvaltningen
summa förändrad verksamhet

Senaste prognosen för skatteväxlingen avseende hemsjukvården uppgår till 18 000 000
kronor.
De planerade ramreduceringarna för de kommande åren är i tusentals kronor
År 2013
tkr - 2 163

2014
- 7 679

2015
- 6 393

2016
- 8 000

Totalt - 24 235 tkr.
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Förslag till budgetfördelning år 2013

Ledning centralt, stab, mas,
Glada Hudik teatern, stöd
till föreningar, kostnämnd
Äldreomsorg
Handikappomsorg
Handläggarenheten
Kost
Rekryteringen
Totalt

58 999
377 961
168 307
10 427
0
500
616 194

Arbetsutskottet föreslås omsorgsnämnden besluta
att godkänna budgetfördelningen för år 2013.
Omsorgsnämnden beslutar
i enlighet med förslaget.
____
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§ 161 Information övertagande av hemsjukvården
Ärendebeskrivning
Projektledaren för införandet av hemsjukvården Karin Wedin Papaztcheva informerar
om hur arbetet går. Skatteväxlingen för Hemsjukvården sker den 1 januari 2013,
personalen går över den 1 februari 2013.
Kommunen kommer att delas in i två områden, det centrala området med Britt-Inger
Frölén som enhetschef, och ytterområdet som kommer att få Karin Wedin
Papaztcheva som enhetschefchef. Den rehabpersonal som kommer över till
kommunen kommer att få Ingrid Svanered som chef, hon är idag enhetschefchef för
den kommunala rehabenheten.
10 distriktssköterskor har valt att följa med till kommunen i samband med att
hemsjukvården går över. Karin säger att kommunen har fått rykte om sig att vara en
bra arbetsgivare.
Det är de planerade hembesöken, för dem som har beslut om hemsjukvård enligt
kriterierna, som kommunen tar över. Hemsjukvård är till för dem som är över 18 år,
har ett hälso- och sjukvårdsbehov längre än 14 dagar och inte kan ta sig till en
hälsocentral.
Göran Thapper (S) undrar vart de 900 000 kronor tar vägen som är skillnaden mellan
skatteväxlingen och de pengar nämnden får för verksamheten. Ordförande svarar att
frågan har ställt till ekonomichef och kommunledning, vi väntar på svar.
Det har tagits fram en länsgemensam broschyr ”Kommunerna tar över hemsjukvården
den 1 februari 2013” med information plus ett dokument där personen får skriva på
att den godkänner att vissa uppgifter i journalen överförs från landstinget till
kommunen. Ingen kommer att tillhöra hemsjukvården utan att veta om att den gör
det. Det finns alltid ett beslut om hemsjukvård som föregås av en vårdplanering. Ett
särskilt informationsblad kommer att tas fram för Hudiksvalls kommun, det ska vara
klart i januari.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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§ 162 Differentierad avgift för trygghetstelefon
Dnr 2012-077-206
Ärendebeskrivning
Kostnaden för trygghetstelefon via GSM-nät och IP-telefoni är högre än för
trygghetstelefon via det fasta nätet. Många kommuner har en differentierad avgift för
de olika trygghetstelefonvarianterna.
Avgiften för trygghetstelefon via GSM-nät och IP-telefon föreslås från och med den
första april 2013 vara 200 kronor, det är 20 kronor mer än för trygghetstelefon via det
fasta telefonnätet.
Förvaltningschef Pia Andersson fördrar ärendet.
Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta att en differentierad avgift ska införas för
trygghetstelefon via GSM-nätet och IP-telefoni från och med den 1 april 2013, samt
att avgiften ska vara 200 kronor per månad, avgiften ska årligen revideras.
Omsorgsnämnden beslutar
i enlighet med förslaget.
____
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§ 163 Kostpolicy
Dnr 2012-040-790
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden uppdrog till förvaltningen år 2012 § 86 att arbeta fram en
kostpolicy.
Kostpolicyns syfte är skapa enhetliga riktlinjer som kan underlätta för verksamheten
att bibehålla en hög kvalitet i måltiden samt att utgöra ett styrmedel i kvalitetsarbete,
uppföljning och utvärdering av verksamheten.
Målet med kostpolicyn är:
•

att ingen som bor i ett särskilt boende ska lida av ofrivillig undernäring eller
felnäring,

•

att personal ska ha goda kunskaper om måltidsmiljöns- och näringens betydelse
för hälsan, samt

•

att maten ska ses som en del av den medicinska individuella vården likväl som
den sätter guldkant på brukarens vardag.

I kostpolicyn ingår dessutom följande delar; måltidens innehåll, måltidsordningen,
måltidsmiljön, säker mat och inflytande.
Kostpolicyn består av två delar ett policydokument och ett dokument med riktlinjer.
Policyn ger uttryck för en viljeinriktning och ett förhållningssätt och beslutas av
omsorgsnämnden. Policyn ska revideras vid behov, dock minst vart annat år.
Riktlinjerna är mer detaljerade och anger hur verksamheten ska arbeta utifrån policyn,
dessa revideras vid behov.
Kostchef Katarina Niemi föredrar ärendet.
Arbetsutskottet förslår omsorgsnämnden besluta
att anta kostpolicyn för äldreomsorgen i Hudiksvalls kommun.
Vid nämndens sammanträde visar Katarina en förteckning över vilken typ av kök olika
förskolor, skolor och äldreboenden har. Förteckningen kommer att mejlas ut till
ledamöterna.
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Omsorgsnämnden beslutar
i enlighet med förslaget.
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§ 164 Redovisning av fattade delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef Pia Andersson redovisar sammanställning av delegationsbeslut ur
Treserva för perioden september till och med november 2012 samt förteckning 34-44
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 (inom parentes ekonomiskt stöd)
LSS – avslag (inom parentes ekonomiskt stöd)
Vidaredelegation av vissa arbetsmiljöuppgifter
Sekretessärenden
Anställning över 6 månader
Partiell tjänstledighet
Extra vak

Handläggare
”””””””””””””””Handläggare
””Handl/fvc
Enhetschef
AU
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef

Omsorgsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Antal
beslut
161
83
884
170
134
45
3
5
158
46 + 1
38 + 1
22
9
218
2
191 (124)
48 (45)
5
12
1
3
5
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§ 165 Information om Lex Sarah-rapporter
Dnr 2012-001-777
Ärendebeskrivning
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 ska om det visar sig 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 missförhållande. Konstateras det att det är ett
allvarligt missförhållande ska en anmälan göras till Socialstyrelsen.
Förvaltningschef Pia Andersson informerar om tre rapporter om missförhållanden, två
anmälningar om oönskade händelser, och två utredningar av missförhållanden, Lex
Sarah.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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§ 166 Uppsägning av avtal med Staffansgården
Dnr 2012-076-283
Ärendebeskrivning
Omsorgsförvaltningen har 20 personer med funktionsnedsättning som bor på
Staffansgården, fördelat på sex olika gruppbostäder. Dessa personer har även daglig
verksamhet på eller genom Staffansgården. I stort sett alla har bor där länge, 20 -30 år.
Nuvarande avtal med Staffansgården löper ut per 31 december 2013, men en
uppsägningsmöjlighet ett år innan.
Verksamhetschef Renée Poulsen har, efter ett uppdrag från förvaltningschefen och i
dialog med enhetschefen för daglig verksamhet inom lärande. och kulturnämnden
kommit fram till att avtalet om köp av platser bör sägas upp så att en upphandling
enligt lag (2007:1 091) om offentlig upphandling (LOU) kan genomföras. Inköp
Gävleborg kommer att vara behjälplig i arbetet med upphandlingen. Föreståndaren på
Staffansgården är underättad om och införstådd med att en upphandling kommer att
föreslås.
Konsekvenser

I förfrågningsunderlaget måste hänsyn tas till de som i dag bor på Staffansgården och
har sin dagliga verksamhet där. Förvaltningarna har möjlighet att skriva ramavtal med
flera aktörer och får då flera leverantörer att välja bland, vid eventuella behov av
externt boende och daglig verksamhet. Nya avtalet ska skrivas så att
omsorgsförvaltningen upphandlar boendeplatser och lärande- och kulturförvaltningen
upphandlar daglig verksamhet i enlighet med de nya reglementena.
Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta
att avtal om köp av plats på Staffansgården för boende och dagligverksamhet enligt lag
(1993:3879) om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) sägs upp per 31
december 2012.
Vid nämnden sammanträde lämnar verksamhetschef Renée Poulsen en bakgrund till
varför förslaget till beslut tagits fram.
Verksamhetschefen svarar även på Christina Falks (M) fråga om lyhördhet från
sjuksköteskans rum och mellan lägenheter i det nya gruppboendet på Kristineberg.
Renée svara att frågan om lyhördhet från sjuksköterskans rum togs upp på
Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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slutbesiktningen och skall åtgärdas. Att det ska vara lyhört mellan de andra
lägenheterna känner hon inte till.
Omsorgsnämnden beslutar
att avtal om köp av plats på Staffansgården för boende och dagligverksamhet enligt lag
(1993:3879) om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) sägs upp per 31
december 2012, samt
att uppdra till förvaltningen att återkomma med information till nämnden om hur en
upphandling går till.
____
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§ 167 Tidplan omstrukturering av korttidsplatser
Dnr 2012-024-735
Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden beslutade i juni 2012 § 65 bland annat att
•
Safiren på Fredens Kulle i första hand blir korttidsplatser dit personer kommer
för enstaka korttidsperioder efter sjukhusvistelse eller från eget boende
•

Forsarehab avdelning 6 planeras att flytta in på Kristallen Fredens Kulle, med
fortsatt samarbete med landstinget,

•

Forsarehab avdelning 5 övergår till ett rehabteam utan sängplatser,

och uppdrog samtidigt till förvaltningen att återkomma med en tidplan.
Verksamhetschef Inger Myrsten presenterar ett förslag till preliminär tidplan för
omstrukturering av korttidsplatser inom äldreomsorgen. Tidplanen är framtagen av en
arbetsgrupp.
Tidplan (preliminär)

•

1 januari 2013 stopp för nya växelvårdare på Safiren.

•

Omvandlingen av avdelning 5 på Forsarehab bör göras någorlunda samtidigt som
Forsarehabs avdelning 6 flyttar till Kristallen.

•

Preliminärt stänger avdelning 5 i maj för att möjliggöra för gemensamma
utbildningar tillsammans med personalen på Safiren. Personal från avdelning 5
täcker upp för avdelning 6 under semesterperioden oavsett om avdelning 6 har
flyttat eller inte, samt har egen semester.

•

Omstruktureringen på Safiren kan då träda i full kraft i början av hösten 2013,
preliminärt den 1 september.

Omsorgsnämnden föreslås besluta
att anta den preliminära tidplanen för omstruktureringen av korttidsplatserna på
Forsarehab avdelning 5 och 6.
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Omsorgsnämnden beslutar
i enlighet med förslaget.
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§ 168 Utvärdering av förebyggande enheten
Dnr 2012-055-761
Ärendebeskrivning från nämnden i september
De senaste sex åren har förvaltningen mottagit stimulansmedel från Socialstyrelsen
avsedda att stödja utvecklingen av äldreomsorgens kvalitet. Det senaste året har
stimulansmedel för utveckling av sociala innehållet och för förebyggande uppsökande
verksamhet samlats i förebyggande enheten tillsammans med anhörigstödet.
Nämnden har tidigare varit med och beslutat om införande av fixartjänsten,
äldreombudet och fria avlösningen. Mycket verksamhet har tack vare stimulansmedlen
kunnat genomföras i god samverkan med andra aktörer, inte minst utanför
omsorgsförvaltningen. Vid nyår upphör stimulansmedlen och därmed måste beslut
fattas om i vilken grad ekonomin tillåter att de aktiviteter som finansierats med
stimulansmedel kan leva kvar.
Mats Lindberg, Vårdmäklarna AB, gavs uppdraget att som extern utredare göra en
utvärdering av förebyggande enheten. Utvärderingens förslag till framtida organisation
har tagits fram i nära dialog med ledningsgruppen. Utredaren har utöver
ledningsgruppen bland annat haft träffar med de anställda på förebyggande enheten
och andra verksamheter, med brukargrupper, samverkansgrupper och volontärer.
De förändringarna som föreslås är, i korthet,
•
att fixartjänsten avvecklas. Det är svårt att motivera att fixartjänsten ska
prioriteras inom befintliga budgetramar. Man bör i stället sträva efter att denna
typ av service utförs av volontärer.
•

att äldreombudet avvecklas men funktionen blir kvar. Funktionen som
äldreombud ska ingå i anhörigstödets uppdrag.

•

att den fria avlösningen avvecklas. En avveckling av fri avlösning skapar större
rättssäkerhet och en tydlig skillnad på om man behöver stöd av volontärer eller
om man behöver biståndsbedömd avlösning,

•

att besluten verkställs till den 1 januari 2013.

Mats Lindberg Vårdmäklarna AB, föredrar tillsammans med verksamhetscheferna Per
Iversen och Anna-Carin Keisu ärendet.
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Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar att ärendet ska på remiss till Handikappades lokala
samarbetskommitté och till de pensionärsorganisationer som är representerade i
pensionärsrådet.
Omsorgsnämnden beslutar
att via remiss inhämta Handikappades lokala samarbetskommittés och de
pensionärsorganisationer som är representerade i pensionärsrådets yttranden över
förslaget till förändring av förebyggande enheten.
Vid nämnden sammanträde den 28 november presenterar verksamhetschef Per
Iversen en kort sammanfattning av de remissvar som kommit in.
Vid dagens sammanträde föredrar Per Iversen ärendet.
Omsorgsnämnden beslutar
att fixar tjänstens avvecklas,
att äldreombudet som befattning avvecklas, men att funktionen blir kvar,
att fria avlösningen avvecklas, samt
att besluten verkställs till 2013-01-01.
____
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§ 169 Behov av platser på särskilda boenden år 2030
Dnr 2012-075-735
Ärendebeskrivning
Den andel av befolkningen som är över 65 år blir allt fler samtidigt som andelen äldre
som bor på särskilt boende successivt sjunker.
2006 års boendeutredning gjordes med utgångspunkten att 2 % av åldersgruppen 6579 år och 19 % av dem som är 80 år och äldre bor på särskilt boende. I år är läget i
Hudiksvall att 1,8 % av dem mellan 65-79 år och 17 % av dem som är 80 år och äldre
bor i särskilt boende. Riksnivån har sjunkit så att 1,7 % av dem mellan 67-79 år och 14
% av dem som är 80 år och äldre bor på särskilt boende. Mot denna bakgrund är det
oerhört svårt att göra bärande prognoser på hur många platser vi i framtiden behöver i
särskilda boenden.
I det kommande arbetet med att revidera boendeutredningen kommer fokus att vara
på faktorer för ökat kvarboende, så att andelen boende på särskilt boende inom de
olika åldersgrupperna närmar sig riksnivåerna. Nämnden har inget att invända mot den
inriktningen.
Verksamhetschef Per Iversen föredrar ärendet.
Boendeutredningen kommer att presenteras nämnden februari 2013.
Omsorgsnämnden tackar för informationen.
____
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Omsorgsnämnden

§ 170 Ordförandens tack
Ärendebeskrivning
Ordförande tackar förvaltningens anställda för det gångna året och önskar alla en god
jul och ett gott nytt år.
Även nämnden önskas en god jul och ett gott nytt år.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

