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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1 (1)

Sammanträdesdatum

2017-06-15

Omsorgsnämnden
Plats och tid

Beslutande

Östra kommunhuset, plan 3, D 303 kl. 13:00-17.00
Marianne Eriksson (S),
ordförande
Thord Bagan (S)

Caroline Hedenström (M),
vice ordförande
Emelie Nyberg (M)

Birgitta Book (S)

Anders Nilsson (SD)

Lisbeth Thorsson (L)

Yvonne Svensson (SD)

Ola Forslin (L)

Jan Nordström (V)

Ann Andersson (C)
Tjänstgöraande
ersättare

Gunn Högberg (C)
Anita Reimers (SD) i stället för
Niclas Nilsson

Mattias Svensson (KD) i stället
för Torgil Rundcrantz

Ersättare

Britt-Marie Hansson (L)

Eva Nilsson (V)

Camilla Gärdebring,
förvaltningschef
Maj Alvinsson,
projektadministratör Stöd och
service § 66
Bo Rosengren,
planeringssekreterare § 69

Magnus Jönsson,
nämndsekreterare

Anna Falkenstam, ekonomichef
§ 63-65

Niklas Lindqvist, enhetschef
Myndighetsenheten § 67-68

Johanna Svensson,
frivilligsamordnare§ 67-68

Övriga närvarande

Utses att justera

Caroline Hedenström

Justeringens
tid och plats

2017-06-16 kl. 14.00, Östra kommunhuset

Sekreterare

........................................................................................................

Tommy Carlsson (S) i stället för
Linnéa Sjögren

Paragrafer

63-75

Magnus Jönsson
Ordförande

………………………………………

Marianne Eriksson
Justerare

………………………………………

Caroline Hedenström

…………………………………. ……………………………….
.

…………………………………. ……………………………….
.

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.
Styrelse/Nämnd

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-06-15

Datum då
anslaget sätts upp

2017-06-19

Datum då
anslaget tas ned

2017-07-17

Förvaringsplats
för protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

..........................................................................................

Utdragsbestyrkande

Magnus Jönsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-06-15

ON § 63

Protokoll från förvaltningsövergripande samverkansgrupp
Änr ON 2017/213

Beslut


Informationen noteras

Sammanfattning
Protokoll från förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2017-05-10.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-06-15

ON § 64

Synpunkter från referensgrupperna KPR och
KRF
Änr ON 2017/214

Beslut


Informationen noteras.

Sammanfattning
Skriftliga synpunkter på ärenden till omsorgsnämndens sammanträde
2017-06-15 från referensgrupperna för Kommunala Pensionärsrådet och
Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta 2017-06-13 delges omsorgsnämnden.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-06-15

ON § 65

Omsorgsnämndens månadsrapport till Kommunstyrelsen efter maj 2017
Änr ON 2017/238

Beslut


Omsorgsnämnden godkänner månadsrapporten med bedömd årsprognos efter maj månad.

Sammanfattning
Efter maj månad konstateras att nettokostnaden för perioden ligger i
paritet med riktvärdet för förbrukningen av budgeten. Ingen avvikelse
prognostiseras för helåret.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Omsorgsnämnden godkänner månadsrapporten med bedömd årsprognos efter maj månad.

Beslutsunderlag
Månadsrapport maj, omsorgsnämnden

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-06-15

ON § 66

Planeringsdokument Stöd-och serviceenheten
Änr ON 2017/208

Beslut


Omsorgsnämnden godkänner Stöd-och serviceenhetens planering för
perioden 2017-2019 och uppdrar åt förvaltningen att hantera stödoch serviceenhetens verksamhet i den ordinarie budgetprocessen.

Sammanfattning
Stöd-och serviceenheten redovisar planeringsdokumentet för tertialen
2017-04-30. Planeringsdokumentet redovisar för sin verksamhet 20172019.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Omsorgsnämnden godkänner Stöd-och serviceenhetens planering för
perioden 2017-2019 och uppdrar åt förvaltningen att hantera stödoch serviceenhetens verksamhet i den ordinarie budgetprocessen.

Beslutsunderlag
– Stöd-och serviceenhetens planeringsdokument 2017-04-30
– Tjänsteskrivelse 2017-05-24

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-06-15

ON § 67

Ny policy för Frivilliga
Änr ON 2017/209

Beslut


Omsorgsnämnden beslutar att fastställa omsorgsförvaltningens förslag till ny policy för frivilliga ersätta tidigare beslut 2011-10-27 ON
§ 103tt.



Omsorgsnämnden beslutar att ny frivilligpolicy ska gälla från och
med 2017-07-01.

Sammanfattning
Tidigare fastställd policy för frivilliga i Kristianstads kommun behöver
revideras. Ett förtydligande krävs för vad ett frivilliguppdrag innebär och
behöver avgränsas mot det som menas med ett volontäruppdrag.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Fastställa omsorgsförvaltningens förslag till ny policy för frivilliga
ersätta tidigare beslut 2011-10-27 ON § 103tt.



Att ny frivilligpolicy ska gälla från och med 2017-07-01.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-08.
Förslag till ny Policy för frivilliga.
Policy för frivilliga fastslagen av ON 2011-10-27.
ON beslut Änr 2011-10-27 ON § 103tt.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-06-15

ON § 68

Policy för volontärer
Änr ON 2017/210

Beslut


Omsorgsnämnden beslutar att fastställa omsorgsförvaltningens förslag till policy för volontärer.



Omsorgsnämnden beslutar att volontärpolicyn ska gälla från och med
2017-07-01

Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun har en lång tradition av
att arbeta med frivilliga i verksamheten för att förbättra livskvaliteten för
kunden. De frivilliga insatserna ska motverka ofrivillig ensamhet och
innebär även en utökad kontaktyta för kunder som upplever ofrivillig
ensamhet.
De frivilliga insatserna i Omsorgsförvaltning utförs i gemensamma aktiviteter på mötesplatser och på vård- och omsorgsboenden och inte till en
enskild kund som behöver stöd i sociala kontakter och förebygga ofrivillig ensamhet.
Omsorgsförvaltningen har ett allt starkare fokus på de kunderna som
upplever en ofrivillig ensamhet. Biståndshandläggarna har uppmärksammat att det finns kunder som behöver en kontakt för att bryta sin ofrivilliga ensamhet.
Utifrån detta är förslaget att utveckla frivilliguppdraget, det vill säga, ett
komplement till frivilliga i form av volontärer. Volontärernas uppdrag
riktar sig till enskilda kunder som bor i ordinärt boende och som upplever

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-06-15

ofrivillig ensamhet, men kan bli aktuellt även för kunder som bor på
vård- och omsorgsboende.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Fastställa omsorgsförvaltningens förslag till policy för volontärer.



Att volontärpolicyn ska gälla från och med 2017-07-01

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-08.
Policy för volontärer

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-06-15

ON § 69

Planering för Vård- och omsorgsboenden
2018 - 2030
Änr ON 2017/224

Beslut


Omsorgsnämnden beslutar att anta ”Planering för Vård- och omsorgsboenden 2018 – 2030”.



Omsorgsnämnden beslutar om årlig revidering i samband med budget.

Nämndens behandling
Yrkanden
Caroline Hedenström (M) yrkar följande:
Att göra följande tillägg i texten under stycket ”År 2019” gällande upphandling av 54 boendeplatser ”förvaltingen bör också se över möjligheten att använda delar av befintliga tillgängliga externa boenden till korttidsplatser eller annat boende till dess att upphandlingen är avslutad. ”
Att ersätta texten under stycket ”År 2020” med ”Avtalet med Lindåsa
avseende 38 lägenheter för demens löper som längst till 2020-12-31 och
går därefter inte att förlänga. Därför behöver en ny upphandling göras för
att ersätta den volym som idag avtalats med Lindåsa, 38 lägenheter. Även
avtalet med Axeltorp avseende 32 lägenheter löper som längst till 202012-31, för tid därefter måste beslutas om upphandling.
Det är angeläget att i närtid ta ställning till hur planering för den volym
som idag är upphandlad av Axeltorp (32 lgh) och Lindåsa (38 lgh) ska
göras. Grunden för den fortsatta beräkningen i detta dokument är att
utgående avtal för totalt 70 lgh för demens ersätts med upphandling av 64
lgh för demens och 18 lgh Vobo. Ytterligare förutsättning för den fortsat-

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (4)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-06-15

ta beräkningen är att 8 lgh på Hjärtebacke omvandlas från Vobo till demens.”
Att ändra i texten under stycket ”År 2022” till ” Kösituationen medför
behov av nya lgh för Vobo under 2022. Inriktningen ska vara att upphandla 20 lgh samt omvandla 8 lgh från Vobo till demens. ”
Att ändra i texten under stycket ”År 2023” till ”Ytterligare 40 lägenheter,
20 demens och 20 Vobo skapas under 2023. Inriktningen ska vara att
lägenheterna upphandlas.”
Att ändra i texten under stycket ”År 2026” till ”Kösituationen medför att
ytterligare 20+20 lgh behöver färdigställas första halvåret 2026. Inriktningen ska vara att lägenheterna upphandlas.”
Att ändra i texten under stycket ”År 2027” till ”Kösituationen medför att
ytterligare 20+20 lgh behöver färdigställas 2027. Nya lgh kan byggas i
anslutning till hus som byggdes 2026. Inriktningen ska vara att lägenheterna upphandlas.”
Att ändra i texten under stycket ”År 2029 ” till ”Kösituationen medför att
ytterligare 30+30 lgh behöver färdigställas 2029. Inriktningen ska vara
att lägenheterna upphandlas.”
Att med föreslagna ändringar anta ”Planering för vård- och omsorgsboenden 2018-2030”
Att omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en
plan med målet att minst hälften av kommunens platser inom vård- och
omsorgsboenden ska vara konkurrensutsatta och drivas av externa aktörer senast år 2030.

Mattias Svensson (KD) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras utifrån följande scenario:
-

Utdragsbestyrkande

Att en äldreboendegaranti införs för den som är 90 år eller äldre.

Justerarens signatur

2 (4)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-06-15

Mattias Svensson (KD) yrkar också att planen årligen ska uppdateras genom beslut i omsorgsnämnden.
Mattias Svensson (KD) yrkar också bifall till Caroline Hedenströms (M)
yrkanden ovan.
Anders Nilsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande Marianne Eriksson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande Marianne Eriksson (S) yrkar även bifall till Mattias Svenssons (KD) yrkande om en att-sats om årlig revidering i samband med
budget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Omsorgsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omsorgsnämnden biföll yrkandet om årlig revidering i samband med
budget.
Ordföranden ställer förvaltningens förslag och Caroline Hedenströms
(M) med fleras förslag mot varandra och finner att omsorgsnämnden
beslutar att följa förvaltningens förslag.
Mattias Svensson (KD) begär votering.
Votering
Ordförande föreslog följande propositionsordning:
Ja till förvaltningens förslag. Nej till Moderaternas med fleras förslag.
Propositionsordningen godkändes.
Voteringen utföll med 12 ja-röster och 3 nej-röster. Ordföranden finner
att förvaltningens förslag vinner.
Caroline Hedenström (M), Emelie Nyberg (M) och Mattias Svensson
(KD) reserverar sig med följande skriftliga reservation:

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

3 (4)
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-06-15

Vi anser att Kristianstad kommun ska verka för att vara en föregångskommun som öppnar upp för en mångfald av utövare. Detta innebär
också att kommunen blir mindre sårbar, då risken vid överetablering av
vård- och omsorgsboenden fördelas på flera aktörer. Målet ska vara att
hälften av kommunens platser inom vård- och omsorgsboenden bedrivs
av externa aktörer år 2030. Detta uppnås dels genom att vi till viss mån
konkurrensutsätter befintlig verksamhet, men framförallt genom konkurrensutsättning vid alla nyetablerade vård- och omsorgsplatser.

Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen redovisar bedömning av behov av lägenheter inom
Vård- och omsorgsboenden (Vobo) för perioden 2018 – 2030. Bedömningen bygger på nuvarande användande av Vobo och befolkningsprognos för tidsperioden.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Omsorgsnämnden antar ”Planering för Vård- och omsorgsboenden
2018 – 2030”

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2017-05-26
Planering för Vård- och omsorgsboende 2018 – 2030
Befolkningsprognos 2017 – 2030
Minnesanteckningar workshop KPR

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

4 (4)
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-06-15

ON § 70

Anmälan av delegeringsbeslut
Änr ON 2017/216

Beslut


Informationen noteras.

Sammanfattning
-

Förteckning över avtal 2017-04-28—2017-05-25.

-

Återbesättandeprövning av tjänster, daterad 2017-05-24.

Sekretessbelagda delegeringsbeslut
(Dessa handlingar finns att tillgå i en särskild pärm).

Utdragsbestyrkande

-

Delegeringsrapporter på fattade beslut 2017-05-01—2017-05-31.
inom SOL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade). Det kan till exempel gälla beslut om hemtjänst, vård- och omsorgsboende och insatser enligt LSS.

-

Beslutade bostadsanpassningsbidrag 2017-05-01—2017-05-31.

Justerarens signatur

1 (1)
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-06-15

ON § 71

Meddelanden/delgivningar/rapporter
Änr ON 2017/220

Beslut


Informationen noteras.

Sammanfattning


Änr 2017/217 Hid 2017.867
Beslut från Inspektionen av vård och omsorg 2017-05-24.



Änr 2017/218 Hid 2017.868
Meddelande från Kommunförbundet Skåne om ny ersättningsmodell för färdtjänst.



Änr KS 2017/345 Hid 2017.869
Kommunfullmäktiges beslut § 111 om revisionsberättelse för år
2016 samt fråga om ansvarsfrihet.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-06-15

ON § 72

Information - domar
Änr ON 2017/221

Beslut


Informationen noteras.

Sammanfattning
Förvaltningsrättens underrättelse 2017-05-02 i mål nr 3636-17.
Förvaltningsrättens dom 2017-04-28 i mål nr 390-17.
Kammarrättens beslut 2017-05-22 i mål nr 1209-17.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-06-15

ON § 73

Ärenden enligt lex Sarah
Änr ON 2017/222

Beslut


Informationen noteras.

Sammanfattning
Utredningar
AVV20163434
Utredning av rapport enligt lex avseende fysiskt övergrepp.
AVV20170030
Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande
av insats.
AVV20170094
Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande
av insats.
AVV20170174
Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande
av insats.
AVV20170294
Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande
av insatser.
AVV20170407, AVV 20170408
Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande
av insatser.
AVV20170701

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-06-15

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande
av insats.
AVV20170776
Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande
av insats.
AVV20170922
Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande
av insats.
AVV20171022
Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande
av insatser.
AVV20171053
Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande
av insats.
AVV20171054
Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande
av insats.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-06-15

ON § 74

Informationsärenden Omsorgsnämnden
Änr ON 2017/223

Beslut


Informationen noteras.

Sammanfattning

Utdragsbestyrkande

-

Rätt till heltid.

-

Framtida organisation omsorgsförvaltningen.

-

Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsboende
samt korttidsboende.

-

Månadsstatistik personal, anställningsformer och sjuktal.

Justerarens signatur

1 (1)
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2017-06-15

ON § 75

Initiativärende
Änr ON 2017/156

Beslut


Omsorgsnämnden beslutar att anse initiativärendet besvarat genom
att Tätörtsvägens verksamhetschef visat intresse och genom att förvaltingen vid fortsatt arbete inbegriper Tätörtsvägen som test/utvecklingsenhet.

Sammanfattning
Verksamhetschef för Tätörtsvägen har fått frågan och visar intresse för
det aktuella området.
Vid fortsatt arbete inom förvaltningen inkluderas tätörtsvägen som en av
förvaltningens test/utvecklingsenheter. Den digitala planen beräknas inte
innehålla specifikationer av vilka enheter som är de som utgör utvecklingsenheter inom området.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

