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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

ON § 10

Fastställande av dagordning
Beslut


Dagordningen fastställs.

Upprop


Se sidan 1. Torgil Rundcrantz (M), Sebastian Butfors (M), Ingrid
Karlsson (C), Elsebeth Lemche (KD), Bo Kron (S), Tommy Carlsson
(S), Alf Öien (S), samt Anders Nilsson (SD), deltog i mötet digitalt
via Netpublicator Video Meet.

Val av justerare


Utdragsbestyrkande

Kristina Lindbåge (S) väljs till justerare för dagens protokoll.

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

ON § 11

Informationsärenden omsorgsnämnden
Änr ON 2021/1

Beslut


Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
-

Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsboende
samt korttidsboende 210219

-

Information från förvaltningschef
Nämnden delgavs aktuell information gällande covid-19, samt
pågående vaccination.
Information angående nybyggnation av vård- och omsorgsboende i Tollarp.
Information om dom gällande Axeltorp.
Information om Lindåsas överlämning till Frösunda.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

ON § 12

Anmälan av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden
Änr ON 2021/2

Beslut


Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
-

Förteckning över avtal 2021-01-08– 2021-02-05
Återbesättandeprövningar t o m 210205
Rapport delegeringsbeslut 210224

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

Utdragsbestyrkande

-

Delegeringsrapporter på fattade beslut 2021-01-01 – 2021-01-30
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.

-

Beslut om bostadsanpassning 2021-01-01 – 2021-01-30

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

ON § 13

Synpunkter från informationsmöte för KPR och KRF
Änr ON 2021/8

Beslut


Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Referensgruppen lämnar synpunkter på följande ärende:
13. Uppdelning av hemtjänstinsatserna service och omvårdnad,
intern regi
Referensgruppen är positiva till förändringen men lyfter en oro för
genomförande under pågående pandemi och att det är önskvärt att
avvakta tills pandemin är över.
I övrigt lämnar gruppen inga synpunkter.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

ON § 14

Protokoll Förvaltningsövergripande
samverkansgrupp
Änr ON 2021/9

Beslut


Protokollet läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Protokoll förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2021-02-17

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

ON § 15

Meddelanden/delgivningar/rapporter till
omsorgsnämnden
Änr ON 2021/3

Beslut


Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Utdragsbestyrkande

-

Beslut KSAU 2021-01-20; Tider för boksluts- och budgetberedning, ägardialog med bolagen 2021

-

Beslut KSAU 2021-01-20; Handlingsplan för ett aktivt och
hälsosamt åldrande i Kristianstads kommun
Handlingsplan hälsosamt och aktivt åldrande i Kristianstads
kommun

-

Beslut KS 2021-01-27; Rapport intern kontroll 2020 för
kommunkoncernen
Handbok internkontroll 2021
Rapport kommunövergripande kontrollområden 2020 kompetensförsörjning och rekrytering

-

Beslut IVO, 2021-01-19

-

Bokslutsberedning KS

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

ON § 16

Uppföljning av verksamhetsuppföljning 2019
Änr ON 2020/381

Beslut


Godkänna uppföljningen av verksamhetsuppföljningen för 2019.

Sammanfattning
Syftet med verksamhetsuppföljningen är att ta reda på hur väl verksamheten lever upp till lagstiftarens och uppdragsgivarens krav på
god kvalitet inom vård och omsorg.
Uppföljningen 2019 genomfördes av förvaltningens socialt ansvarig
samordnare (SAS), kvalitetsutvecklare och utredare. Berörda enheter
som granskades var inom områdena vård och omsorgsboende, ordinärt boende och funktionsstöd.
Resultatet för respektive enhet och område framgick av rapporten.
Avseende de områden där bedömningen var att verksamheten uppfyllde endast delvis god kvalitet samt inte uppfyllde god kvalitet
begärdes att utföraren skulle vidta åtgärder. Åtgärdsplan med tillhörande tidsplan begärdes in.
Dokumenterad uppföljning på åtgärdsplanen har nu begärts in och
resultat framgår av respektive enhets inlämnade material.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Utdragsbestyrkande

Godkänna uppföljningen av verksamhetsuppföljningen för 2019.

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-12-02

Uppf Hjärtebacken 2 VUF 2019
Uppf Tätörtsvägen VUF 2019
Uppf Allön/Hammars htj VUF 2019
Uppf Hemgångsstödet VUF 2019
Uppf Östra Borggatan VUF 2019
Uppf Kosmos VUF 2019
Uppf Mobila stödet VUF 2019

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

ON § 17

Verksamhetsuppföljning 2020
Änr ON 2021/24

Beslut


Godkänna verksamhetsuppföljningen för 2020

Sammanfattning
Syftet med verksamhetsuppföljningen är att ta reda på hur väl verksamheten lever upp till lagstiftarens och uppdragsgivarens krav på
god kvalitet inom vård och omsorg.
Uppföljningen 2020 genomfördes av förvaltningens socialt ansvarig
samordnare (SAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR),
kvalitetsutvecklare och verksamhetsutvecklare. Berörda enheter som
granskades var inom områdena vård och omsorgsboende, ordinärt
boende och funktionsstöd.
Resultatet för respektive enhet och område framgår av rapporten.
Avseende de områden där bedömningen är att verksamheten uppfyller endast delvis god kvalitet samt inte uppfyller god kvalitet begärs
att utföraren vidtar åtgärder.
Av uppföljningsrapporten som skickats ut till enheterna har framgått
att de ska lämna in skriftlig åtgärdsplan med tidsplan vilken ska
inkomma senast 5 mars 2021. Dokumenterad uppföljning på åtgärdsplanen kommer begäras in.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Godkänna verksamhetsuppföljningen för 2020.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-02-10
Rapport VUF20

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden
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ON § 18

Plan för uppföljning av egen verksamhet och privata
utförare
Änr ON 2021/36

Beslut


Att besluta om plan för uppföljning av egen verksamhet och privata
utförare 2021.

Sammanfattning
Förändring i Kommunallagen är beslutad och gäller from januari 2015.
För-ändringen avser uppföljning och kontroll av privata utförare som
bedriver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner.
Syftet med för-ändringen är att förbättra uppföljning och kontroll av
privata utförare, öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet
och stimulera till strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.
Kommunfullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med
mål, riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare och hur
uppföljning och insyn ska tillgodoses.
Varje nämnd har utifrån kommunfullmäktiges program ansvar för att
säker-ställa att både kommunala och privata utförare bedriver sin verksamhet enligt gällande lagar, förordningar, föreskrifter och enligt de mål
och riktlinjer som fastställs för verksamheten.
Utifrån kommunfullmäktiges program ska varje nämnd arbeta fram en
plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp.

Förslag till omsorgsnämndens plan innefattar planering/struktur för verksamhetsuppföljning både av egen verksamhet och privata utförare.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Områden som omfattas är ekonomi(avser verksamhet enligt LOV) och
kvali-tet både för egen verksamhet och privata utförare.
Tidsplanen för det årliga arbetet innefattar återkoppling till nämnd i
februari för redovisning av resultat av föregående års verksamhetsuppföljningar och information om kommande års planering. Nämnden ska
delge redovisning för föregående verksamhetsår till kommunfullmäktige
senast i juni.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Att besluta om plan för uppföljning av egen verksamhet och privata utförare 2021.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-02-10
Plan för uppföljning för uppföljning av egen verksamhet och privata
utförare
Tidigare plan för uppföljning – fastställd ON 18-08-30 ärende 2018/197

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Omsorgsnämnden

2021-02-24

ON § 19

Uppföljning 2020 - Strategisk plan för
jämställdhetsintegrering
Änr ON 2021/31

Beslut


Omsorgsnämnden föreslås godkänna uppföljningen av jämställdhetsintegreringen

Sammanfattning
Den 27 januari 2016 beslutade kommunstyrelsen att Kristianstads kommun
skulle underteckna CEMR - Europeiska deklaration om jämställdhet mellan
kvinnor och män på lokal och regional nivå. Därmed har kommunen förbundit
sig att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i alla verksamheter.
Kristianstads kommuns syfte med jämställdhetsintegrering är att kvalitetssäkra kommunens verksamheter riktade till medborgarna och på kommunens arbetsplatser så de blir jämställda och icke diskriminerande.
Varje nämnd/förvaltning ska genomföra en årlig uppföljning kring hur den
strategiska utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering inverkar på den
egna verksamheten.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Omsorgsnämnden föreslås godkänna uppföljningen av jämställdhetsintegreringen

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-05
Checklista för jämställdhetsintegrering

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Omsorgsnämnden
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Handlingsplan Omsorgsförvaltningen – uppföljning avseende 2020
Styrkort 2020
PM - Uppföljning av strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegreringsarbetet
Strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Omsorgsnämnden
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ON § 20

Uppdelning av hemtjänstinsatserna service och
omvårdnad, intern regi
Änr ON 2020/287

Beslut


Skjuta fram införandet av uppdelningen av service/omvårdnad i interna organisationen till dess att hemtjänsten har balanserat efterverkningarna av pandemin.



Personalkontinuiteten ska följas upp samt följa hur vi tryggar utbildning för servicemedarbetarna.

Protokollsanteckning
Eva Nilsson (V) lämnar följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet anser att, mitt i en pågående pandemi innebärande långvarig belastning ytterligare belasta hemtjänstpersonalen samt oroa kunderna
i enlighet med förslag, ej är försvarbart !
Vänsterpartiet ser ej heller hur föreslagna omorganisation skulle minska
flödet av hemtjänstpersonal hos kunderna”

Omsorgsnämndens behandling
Yrkanden
Alliansen lämnar följande tilläggsyrkande till förvaltningens förslag:
-

att verksamheten i sin verkställighet tar hänsyn till pandemiläget

Socialdemokraterna lämnar följande yrkande:

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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-

skjuta fram införandet av uppdelningen av service/omvårdnad
i interna organisationen till dess att hemtjänsten har balanserat
efterverkningarna av pandemin

Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag samt Alliansens tilläggsyrkande
mot Socialdemokraternas yrkande och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt Alliansens förslag till beslut.

Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja för Alliansens förslag till beslut.
Nej för Socialdemokraternas yrkande.
Med 7 röster för Alliansens förslag och 8 röster för Socialdemokraternas
yrkande, finner ordförande att nämnden beslutar enligt Socialdemokraternas förslag.

Yrkanden
Socialdemokraterna lämnar följande tilläggsyrkande:
-

personalkontinuiteten ska följas upp samt följa hur vi tryggar
utbildning för servicemedarbetarna.

Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag.

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning
Omsorgsnämnden har ansvar för att tillgodose medborgarnas behov
av insatser för att klara den dagliga livsföringen som de inte kan
tillgodose på egen hand eller få tillgodosedda på annat sätt.
Idag utförs service, omvårdnad, och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser av samtlig personal inom hemtjänsten.
Detta innebär att kunden idag kan få dessa insatser utförda av ett antal
olika personer utifrån hur den totala planeringen kan läggas upp för
samtliga insatser inom enheten.
I dagsläget finns det 15 hemtjänstenheter, samt en gemensam nattorganisation. Några av enheterna är för små för att vara resurseffektiva. I samverkan har yttre ramar för hemtjänstenhet definierats till ca 1900 utförda
kundtimmar per månad vilket inte uppnås av enheterna generellt. I måttet
utförda timmar ingår serviceinsatserna. Serviceinsatserna står för ca. 20%
av det totala antalet timmar. Hemtjänsten har idag för många enheter för
att optimalt vara resurseffektiva. Med en uppdelning av service- och
omsorgsinsatser ges bättre förutsättningar för att formera resurseffektiva
enheter med målet 13 enheter för omsorgsinsatser, en serviceenhet för
hela förvaltningen och fortsatt en gemensam nattorganisation utifrån
kundunderlag.
Serviceinsatser inkluderar städ, tvätt och inköp.
I omvårdnad är delegerad hälso- och sjukvård inkluderad. Med en uppdelning service- och omsorgsinsatser så blir det framöver färre personer
som legitimerad personal ska förhålla sig till t.ex. vid delegeringar.
Med en uppdelning av service och omvårdnad ges förutsättningar för att
personkontinuitet kommer att öka och uppsatta mål för detta uppnås.
Detta utifrån bättre förutsättningar att planera ut insatserna.
En uppdelning ger även förutsättningar för en ökad kvalité på insatserna
utifrån att personalen blir ”proffs” på det de gör.
Personalen inom serviceenheten kommer att få utbildning kring städ och
tvätt.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Nuvarande och kommande kompetensförsörjning med utbildad personal
är en utmaning, det är och blir svårare och svårare att rekrytera utbildad
personal motsvarande undersköterska. Detta ses även nationellt.
Utifrån svårigheterna att rekrytera utbildad personal så ställs ökade krav
på verksamheten att på rätt sätt använda den personal som finns med
utbildning. Detta utifrån kvalitets och kundsäkerhetsperspektiv samt även
ur ett resursperspektiv. Det är generellt inte resurseffektivt att använda
undersköterska till serviceinsatser. Varje enskild enhet har kartlagt nuvarande kompetens hos personalen som underlag inför en eventuell uppdelning av service- och omsorgsinsatser.
Hemtjänsten har under flera år haft att hantera ett stort budgetunderskott
samt ett icke uppnått kundtidsmål.
Succesivt har budgetunderskottet minskat för att 2019 vändas till ett
budgetöverskott.
En uppdelning av service och omvårdnad ger förutsättningar för att fortsatt vara resurseffektiva och ha en budget i balans.
Förvaltningen har inför en eventuell uppdelning service- och omsorgsinsatser omvärlds bevakat andra kommuner som har detta uppdelat, bl.a.
Helsinborgs kommun som har haft en uppdelning i över 10 år samt
Eskilstuna som 2019 genomförde en uppdelning. Den samstämmiga
bilden är att detta är något som behöver göras för att kunna upprätthålla
en hög kompetensnivå på samtliga insatser.
Övergripande Riskanalys med tillhörande handlingsplan är genomförd
tillsammans med fackliga parter (Kommunal och Vision), se bilaga.
Den fortsatta Processplanen för genomförandet innebär att frågan hanteras på Förvaltningsövergripande samverkan (FÖS) utifrån samverkansavtalet inför beslut i nämnden. Kommande delprocesser samverkas på lokal
samverkan ordinärt boende samt på respektive hemtjänstenhet utifrån
aktuell frågeställning.
Arbetsgivaren har upprättat egen Risk och Konsekvensanalys samt dokument Positiva konsekvenser av en uppdelning i syfte att belysa arbets-

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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givarens syn på även de positiva konsekvenser som kan komma av en
uppdelning, se bilagor.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Besluta om organisatorisk uppdelning av service- och omvårdnadsinsatser i intern regi

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Uppdelning organisatoriskt av hemtjänstinsatserna
service och omvårdnad intern regi.
Övergripande Riskanalys med tillhörande handlingsplan.
Av Arbetsgivaren upprättad Risk och Konsekvensanalys.
Dokument Positiva konsekvenser av en uppdelning.

Barnkonsekvensanalys
Ingen konsekvens ur barnperspektivet jämfört tidigare.

Utdragsbestyrkande
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ON § 21

Årsredovisning Omsorgsnämnden 2020
Änr ON 2021/35

Beslut


Omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen för 2020

Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen överlämnar härmed årsredovisning avseende
verksamhet och ekonomi samt uppföljning av styrkort för 2020.
Uppföljning av nämndens styrkort visar att förvaltningen delvis uppnådde måluppfyllelse i perspektiven medborgare, utveckling och medarbetare. Medan måluppfyllelse uppnåddes i perspektivet ekonomi. Avvikelsen
mot budget visade ett överskott på 9,4 mkr (0,6 %)

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen för 2020

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-05
Uppföljning av nämndens styrkort, bilaga 1
Ekonomiskt resultat 2020, bilaga 2
Covid-19 Kostnader 2020, bilaga 3
Tillfällig ramförändring, volymer, bilaga 4
Volymer 2020, bilaga 5
Statsbidrag 2020, bilaga 6

Utdragsbestyrkande
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Investeringar 2020, bilaga 7
Uppföljning per verksamhet, bilaga 8
Personalstatistik, bilaga 9 - 11

Utdragsbestyrkande
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ON § 22

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f §
Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt
Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap. 1 § samt enligt Lagen
om stöd och service (LSS) 28 §.
Änr ON 2021/18

Beslut


Omsorgsnämnden beslutar att överlämna till kommunfullmäktige,
kommunens revisorer samt IVO

Sammanfattning
Omsorgsnämnden rapporterar 31 december 2020, 30 st beslut som inte
verkställts inom tre månader.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Omsorgsnämnden beslutar att överlämna till kommunfullmäktige,
kommunens revisorer samt IVO

Beslutsunderlag
Beslut enligt SOL: 3 st beslut som inte verkställts inom tre månader
Beslut enligt LSS: 18 st beslut som inte verkställts inom tre månader.
9 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-02-05.
Lista med personuppgifter.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

ON § 23

Revidering av riktlinjer för hantering av digitala
allmänna handlingar
Änr ON 2020/396

Beslut


Omsorgsnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar

Sammanfattning
För att säkerställa att den digitala information som kommunen skapar och
hanterar kan bevaras och tillgängliggöras över tid är det viktigt att informationen framställs, ordnas och vårdas på ett arkivsäkert sätt.
Kommunarkivet har tagit fram ett förslag på en revidering av riktlinjer
för be-varande av digitala allmänna handlingar Änr KS 2015/457, antagen av kom-munfullmäktige 2015-11-17 § 215 att gälla fr.o.m. 2015-1201. Revideringen består av förtydligande av metoder för långsiktigt
bevarande av digitala allmänna handlingar.
De kommunala myndigheterna ansvarar själva för att myndighetens
digitala allmänna handlingar hanteras i enlighet med kommunens arkivreglemente, men kommunarkivets riktlinjer ska användas som stöd för att
säkerställa att arkivlagens krav uppfylls.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till riktlinjer för bevarande av digitala allmänna
handlingar

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-02-05
Beslut KSAU 2020-12-02, Revidering av riktlinjer för hantering av
digitala allmänna handlingar
Förslag till riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

ON § 24

Medborgarförslag - Parkeringstillstånd för sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård, helg, kväll
och natt
Änr ON 2020/144

Beslut
•

Bifalla medborgarförslaget

Protokollsanteckningar
Kristina Lindbåge (S) lämnar följande protokollsanteckning:

”Parkeringstillstånd måste fungera överallt. Ingen ska behöva leta parkering i tjänsten när det handlar om hantering av sjukvårdsinsatser. Kundernas insatser ska inte fördröjas av att det är svårtillgängligt för de anställda
att parkera eller att de tvingas parkera med biljett. De anställda ska också
kunna parkera tryggt och nära kunden. Det ska inte ligga på enhetschef att
lösa därför det är en fråga för bredare hantering högre upp i organisationen”.
Eva Nilsson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

”Vänsterpartiet anser att det i arbetsgivaransvaret ingår att, så långt möjligt, undanröja faktorer som försvårar för den anställde att på ett betryggande och tillfredsställande sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter och
kanske samtidigt göra arbetet mera attraktivt.
I detta fall innebär det att ge hemsjukvården nyttoparkeringstillstånd i
enlighet med medborgarförslaget gällande detsamma”.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-24

Omsorgsnämndens behandling
Yrkanden
Socialdemokraterna yrkar bifall till medborgarförslaget.
Alliansen yrkar bifall till medborgarförslaget.
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag.

Sammanfattning
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag parkeringstillstånd för sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård.
Nedan redovisas hur det ser ut idag i verksamheten. Verksamheten nyttoparkeringstillstånd till var och en av de bilar som bedöms ha behov av det
för att kunna parkera på alla Kristianstads kommuns egna parkeringsplatser. Dessa tillstånd är endast giltiga på de platserna. I Kristianstad
finns även privata parkeringsbolag såsom Apcoa. Dessa finns framförallt
på Sommarlustområdet, Gamlegården och Österäng. För att parkera på
Apcoas parkeringsplatser krävs tillstånd, vilket finns idag till de flesta av
våra bilar. Om inga lediga p-platser finns på Apcoas parkeringar så är vår
personal hänvisade till samma parkeringsplatser och parkeringsautomater
som privatpersoner.
Oavsett vilken sorts parkering man nyttjar måste man som personal
förhålla sig till de regler som gäller för parkering just där. Om detta inte
fungerar så ska medarbetaren ta kontakt med enhetschef som får se över
behovet av ytterligare åtgärder.
Givetvis är det ett önskemål att det fanns ett och samma tillstånd som
möjliggjorde parkering för våra arbetsbilar på alla parkeringsplatser
oavsett var men , men så ser det inte ut idag.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

Detta svar delges förslagsställaren 2021-02-01. Förslagställaren har
därefter fram till 2021-02-17 möjlighet att inkomma med synpunkter på
förslaget till omsorgsnämnden. Den 2020-02-24 behandlar omsorgsnämnden ärendet.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
•

besluta besvara medborgarförslaget enligt nedan svar

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – medborgarförslag 2021-02-01
Medborgarförslag 2020-01-12

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

3 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

ON § 25

Medborgarförslag - valfrihet avseende insatser för
brukare inom Omsorgsförvaltningen
Änr ON 2020/9

Beslut
•

Besluta besvara medborgarförslaget enligt nedan svar

Sammanfattning
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att det bör
vara större valfrihet avseende insatser för brukare inom Omsorgsförvaltningen.
I medborgarförslaget föreslås att utformningen av insatser till kunder som
har rätt till boendestöd ska vara utformad på samma sätt som innan 2013.
29 augusti 2013 har omsorgsnämnden fattat beslut (ON 2013/409) om att
godkänna nya rutiner för boendestöd och samma rutiner skulle börja
gälla från och med 2013-10-01. Den nya rutinen beskriver en mer inriktad målgrupp samt definierar hur boendestöds insatser ska vara utformade.
Om en kund beviljas boendestöd, avslutas hemtjänst enligt socialtjänstlagen
och boendestödets syfte är att tillgodose samtliga behov utifrån ett sammanhållet ansvar och kundens individuella behov (urklipp ur den fastställda
ruinen ON 2013/409).
I medborgarförslaget betonar inlämnaren fördelarna med den tidigare
organisationen av boendestöd och nackdelarna med den befintliga organisationen. I den tidigare organisationen kunde en kund som har behov av
insatser i form av hemtjänst och boendestöd, få både boendestöd och
hemtjänst. Dessa fördelar och nackdelar som tas upp i medborgarförslaget,
är utifrån de ekonomiska aspekter samt praktiska aspekter kopplat till
organisation.
Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-24

Boendestöd är insats enligt Socialtjänstlagen och inom Omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun, riktar sig till personer med psykiskt funktionsnedsättning i ålder 18 -65 år som bor i ordinärt boende.
Målgruppen för boendestöd är:

P: Personer som har någon form av svår psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning eller ett resttillstånd efter psykisk sjukdom.

N: Personer som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen ska medföra stora och omfattande svårigheter i det dagliga livet.

U: Personer med en utvecklingsstörning som har ett stort behov av vägledning och flexibelt stöd i vardagen vilket kan variera över tid.

K: Personer med stora kognitiva svårigheter som inte beror på psykisk
sjukdom, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.
Personen ska ha ett stort behov av vägledning, ett anpassat förhållningssätt
och flexibelt stöd i vardagen vilket kan variera över tid.
Syfte med förändringen av boendestöd som genomfördes 2013 var att
kvalitetssäkra insatsen utifrån kundperspektivet. Det vill säga att bland
annat säkerställa att kunden får sina behov tillgodosedda av en mindre
grupp personal. Genom att boendestöd hanterar alla insatser till kunden
som har beviljats boendestöd minskar vi antal personal som arbetar runt
eller tillsammans med kunden. Vilket ökar kvalitet för kunden.

Genom att kunden får bara insatser från en utförare d.v.s. personal från
boendestöd minimerar organisationen risker att saker och ting faller mellan stolar vilket är lätt hänt när det finns fler utförare. Samtidigt säkrar
organisationen möjlighet att se hela kunden och dennas behov vilket leder
till en möjlighet att arbete mer aktivt med motivation och att skapa självständighet för kunden vilket är grunden i Socialtjänstlagen.

Idag finns det förslag om förändring av lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) som skulle gälla från och med 1 januari 2022. I det
nya lagförslaget har regeringen föreslagit en ny insats i form av personlig
service och boendestöd. Om lagförslaget kommet att gå igenom då kommer
det att leda till en omvärdering av dagens organisation kopplat till insatsen
boendestöd, för att möta framtida utmaningar som kommer med förändringen av lagstiftningen.
Med ovan som grund är bedömningen att insatsen skall kvarstå i sin nuvarande form.
Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

Detta svar delges förslagsställaren 2021-02-01. Förslagsställaren har därefter fram till 2021-02-17 möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget till omsorgsnämnden. Den 2020-02-24 behandlar omsorgsnämnden
ärendet.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
•

Besluta besvara medborgarförslaget enligt nedan svar

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande – medborgarförslag 2021-01-27
Medborgarförslag 2019-11-27

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

3 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

ON § 26

Medborgarförslag - Ordna enkla och smarta
boenden för pensionärer
Änr ON 2020/32

Beslut
•

Besluta besvara medborgarförslag enligt nedan svar

Sammanfattning
, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen
ordnar enkla och smarta boenden för pensionärer.
Omsorgsnämnden har en boendeplan för utveckling av äldreboende i
Kristianstad. Idag finns 860 lägenheter för särskilt boende i Kristianstad,
vilket väl täcker det behov som föreligger. I boendeplanen framgår bedömda behov av volymer och utformning av boende.
Omsorgsnämndens boende är tillgängliga för personer som fått beslut om
särskilt boende. För ansökan om särskilt boende tas kontakt med handläggare på omsorgsförvaltningen. Beslutet utgår från den enskildes behov
av omsorg och stöd.
I övrigt i kommunen finns trygghetsbostäder för äldre som fastighetsägare tillhandahåller, dessa kräver inga beslut. Man vänder sig till fastighetsägaren för mer information om dessa.
Detta svar delges förslagsställaren 2021-02-02. Förslagsställaren har
därefter fram till 2021-02-17 möjlighet att inkomma med synpunkter på
förslaget till omsorgsnämnden. Den 2020-02-24 behandlar omsorgsnämnden ärendet.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
•

Besluta besvara medborgarförslag enligt nedan svar

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande medborgarförslag2021-02-01
Medborgarförslag 2019-12-12

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

ON § 27

Redovisning av beslutade och ej avgjorda
medborgarförslag
Änr ON 2021/16

Beslut


Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2020-06-06
– 2021-02-05 till kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2008-11-11 § 272 beslutat att överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts genom medborgarförslag. Kommunfullmäktige har överlåtit till Omsorgsnämnden att
besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag. Omsorgsnämnden ska till Kommunfullmäktige i april och oktober redovisa avgjorda
och ej avgjorda medborgarförslag
Omsorgsnämnden har för perioden ovan fyra ej avgjorda medborgarförslag att redovisa:
Valfrihet avseende insatser för brukare inom Omsorgsförvaltningen. KF
2019-12-10 § 301 Änr ON 2020/9
Ärendet behandlas av omsorgsnämnden 2021-02-24.

Medborgarförslag - Ordna enkla och smarta boenden för pensionärer KF
2020-01-14. § 16. Änr ON 2020/32
Ärendet behandlas av omsorgsnämnden 2021-02-24.
Medborgarförslag - Parkeringstillstånd för sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård, helg, kväll och natt KF 2020-03-10 § 36 Änr ON

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

2020/144
Ärendet behandlas av omsorgsnämnden 2021-02-24.

Medborgarförslag - Boende för yngre personer med funktionsvariationer
(LSS) i Tollarp. KF 2020-06-23 § 105. Änr ON 2020/271

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 202006-06 – 2021-02-05 till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-02-05

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

ON § 28

Motion - teckna IOP mellan Koncensus och
Kristianstads kommun
Änr ON 2020/266

Beslut


Anse motionen besvarad

Protokollsanteckning
Kristina Lindbåge (S) lämnar följande protokollsanteckning:
”Koncensus har idag ett avtal med omsorgen som sträcker sig på 2 år. För att
Regionen också ska se nyttan med att vara medfinansiär i framtiden behöver vi
ge långsiktiga förutsättningar för verksamheten. Socialdemokraterna vill därför
att IOP tecknas mellan Omsorgsförvaltningen och Koncensus för minst 3år och
gärna längre”.

Omsorgsnämndens behandling
Yrkanden
Socialdemokraterna yrkar följande:
-

bifalla motionen i sin helhet

Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Socialdemokraternas yrkande och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja för förvaltningens förslag till beslut.
Nej för Socialdemokraternas yrkande.
Med 11 röster för förvaltningens förslag och 4 röster för Socialdemokraternas yrkande, finner ordförande att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Socialdemokraterna föreslår i motion att ett avtal om Idéburet offentligt
partnerskap mellan Koncensus och Kristianstad kommun tecknas.
För närvarande pågår ett arbete med framtagagande av sådant förslag till
avtal mellan Folkuniversitetet, Kristianstad kommun och Region Skåne.
Arbetet innebär utredning av möjligheter, formulering och kommer då
det är klart att presenteras för omsorgsnämnden med förslag till beslut.
För närvarande finns ett samverkansavtal mellan parterna tecknat för
perioden 2021-2022.
Förvaltningen föreslår omsorgsnämnden anse motionen besvarad utifrån
ovan beskrivning av pågående arbete.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Anse motionen besvarad

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Motion - teckna IOP mellan Koncensus och Kristianstads kommun 2021-02-01

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

Motion - teckna IOP mellan Koncensus och Kristianstads kommun 202006-17

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

3 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

ON § 29

Initiativärende - förstärk boendestödet
Änr ON 2020/311

Beslut


Bifalla att ge boendestödet förstärkt uppdrag



Bifalla att ge omsorgsnämnden underlag för att fatta principbeslut
kring hanteringen av tidigare gynnande beslut, som syftar till att
skydda de som riskerar att förlorar rätten till personlig assistans.

Omsorgsnämndens behandling
Yrkanden
Socialdemokraterna yrkar följande:
-

bifalla att ge boendestödet förstärkt uppdrag

-

bifalla att ge omsorgsnämnden underlag för att fatta principbeslut
kring hanteringen av tidigare gynnande beslut, som syftar till att skydda de som riskerar att förlorar rätten till personlig assistans.

Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Socialdemokraternas yrkande och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
till beslut.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. Nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja för förvaltningens förslag till beslut.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

Nej för Socialdemokraternas yrkande.
Med 7 röster för förvaltningens förslag och 8 röster för Socialdemokraternas yrkande finner ordförande att nämnden beslutar enligt Socialdemokraternas förslag.

Sammanfattning
Kristina Lindbåge Socialdemokratiska gruppen i Omsorgsnämnden
föreslår i initiativärende att
-Ge boendestödet ett förstärkt uppdrag
- Ge omsorgsnämnden underlag för att fatta ett principbeslut kring hantering av tidigare gynnande beslut, som syftar till att skydda de som riskerar
förlorar rätten till personlig assistans.

Förstärkt boendestöd
Omsorgsnämnden fattade i ärende 2013/409 beslut att från och med 2013-10-01
utöka målgruppen och uppdrag för boendestöd enligt 4 kap. § 1 Socialtjänstlagen. Förändringen innebar att då bedömning görs att kunden har behov av
specifik kompetens, bemötande eller pedagogik, och då verkställighet av hemtjänst och eventuellt andra insatser i kombination, inte fungerar tillfredsställande, kan det finnas behov av insatsen boendestöd för en utvidgad målgrupp.
Med detta beslut så har Kristianstad kommun tre målgrupper utöver vad som till
att börja med var syftet med insatsen (det vill säga att tillgodose en mindre
grupp personer med varaktiga psykiska funktionsnedsättningar). Vidare har
Kristianstads kommun tre målgrupper utöver vad de flesta andra kommuner har,
som har möjlighet att beviljas insatsen boendestöd.
De målgrupper som idag kan beviljas insatsen boendestöd är:
P: Personer som har någon form av psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning eller ett resttillstånd efter psykisk sjukdom.
N: Personer som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
U: Personer med en utvecklingsstörning.
K: Personer med stora kognitiva svårigheter som inte beror på psykisk sjukdom,
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-02-24

Det är en individuell bedömning som görs av handläggare efter att underlag inkommit, om personen bedöms tillhöra någon av ovanstående målgrupper och
har rätt till insatsen boendestöd.

Det beslutades också 2013-10-01 att om en person bedöms ha rätt till
insatsen boendestöd ska alla insatser den enskilde har behov av tillgodoses via boendestödet. Det ska alltså inte delas upp så att vissa insatser
utförs av hemtjänstpersonal och vissa insatser utförs av boendestödspersonal. Sedan nämndsbeslutet 2013 har boendestödet redan ett förstärkt
uppdrag och antalet kunder har ökat mycket och fortsätter öka över tid.
Enligt lagförslaget om förändringar i LSS kan en ny insats enligt denna
lag bli just boendestöd/personligt stöd. Det är av stor vikt att invänta
detta. Det är också viktigt att tänka på att personer som idag är beviljade
insatsen boendestöd – eller har möjlighet att beviljas insatsen – inte
behöver tillhöra en personkrets enligt LSS. Det boendestöd vi har uppbyggt idag är en insats enligt socialtjänstlagen.
Målgrupperna som idag kan beviljas boendestöd är klart definierade.
Om en person ansöker om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS och får
avslag på grund av att denne inte tillhör personkretsen, har den enskilde
möjlighet att ansöka om antingen boendestöd eller hemtjänst enligt 4 kap.
1 § socialtjänstlagen. Om en person ansöker om personlig assistans enligt
9 § 2 LSS, bedöms tillhöra en av de i lagen angivna personkretsarna, men
bedöms inte ha rätt till insatsen personlig assistans, har de enskilde möjlighet att ansöka om boendestöd eller hemtjänst enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen samt andra insatser enligt LSS, exempelvis ledsagarservice,
kontaktperson, daglig verksamhet.
I vanlig ordning har den enskilde även rätt att få sitt ärende prövat i
förvaltningsdomstol.
Förvaltningens bedömning är därmed att våra medborgares behov blir
tillgodosedda med insatser som erbjuds för olika målgrupper och i enlighet med de lagar förvaltningen arbetar utifrån. Förutom det har medborgaren rätt att få sin sak prövad om det finns missnöje med ett beslut som
fattats.
Ej ompröva gynnande beslut vid uppföljning
All handläggning och bedömning inom verksamheten utgår från individens behov. För förvaltningen är det avgörande att luta sig mot rättsprax-
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is vid bedömning för en rättssäker handläggning. Alla beslut kan överprövas.
En enskild som får avslag på personlig assistans enligt 9 § 2 LSS kan
efter ansökan få andra insatser enligt LSS eller socialtjänstlagen, utifrån
vilka behov som finns.
Den pågående översynen av Lagen om stöd och service (LSS) kan komma att påverka bedömningen och verkställighet av insatser som t.ex.
boendestöd, personlig assistans med mera i framtiden. Förvaltningen
förslag är att avvakta tills vi vet utgången av lagförslaget och därefter
börjar förbereda organisationen utifrån förändringen i lagstiftningen. Idag
är det ännu inte klarlagt vilka förändringar som kan komma att ske. Detta
bör därmed avvaktas innan eventuella förändringar.
Tidigare tidsbegränsades samtliga beslut utom de som gällde LSS-boende enligt 9 § 9 LSS samt beslut om vård- och omsorgsboende enligt
socialtjänstlagen. Idag kan beslut fattas som är tidsbegränsade eller som
gäller tills vidare. I alla beslut som tidsbegränsas finns en motivering till
att beslutet tidsbegränsas med i beslutstexten. Då ett beslut tidsbegränsas
innebär det att efter ett visst datum är den enskilde inte berättigad till
insatsen längre och behöver därmed framföra en ny ansökan. Handläggare tar kontakt med kunderna inför detta, och inhämtar en ny ansökan.
Dock är det en ny ansökan om en insats och ska också behandlas på detta
sätt. Då görs en förutsättningslös prövning om den enskilde har rätt till
insatsen som ansökan gäller.
Det är av största vikt att förvaltningen även fortsättningsvis behandlar de
ansökningar som inkommer på ett rättssäkert och likartat sätt och inte gör
principiella undantag då det gäller vissa insatser. Detta kommer att leda
till osäkerhet i handläggningen av ärenden och kan även leda till ett stort
antal ifrågasättanden kring varför det finns principbeslut för vissa insatser
men inte för andra.
Utifrån ovanstående föreslår förvaltningen att initiativärendet anses
besvarat.
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Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


anse Kristina Lindbåges ( socialdemokraterna) initiativärende
besvarat.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, svar på initiativärende 2021-02-09
Initiativärende - Låt Kristianstad blir först ut med specialteam för personer med funktionsvariation - 2020-09-17
Omsorgsnämnden beslut ärende 2013/409
Tjänsteutlåtande ärende 2013/409
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ON § 31

Trygghetsplatser Möllebackshemmet
Änr ON 2021/37

Beslut


Tre trygghetsplatser på Möllebackshemmet upphör från 1 mars 2021

Protokollsanteckning
Kristina Lindbåge (S) lämnar följande protokollsanteckning:
” Socialdemokraterna önskade utreda förutsättningar för att omvandla
dessa platser i första hand till biståndsbedömt trygghetsboende. Vi fick
muntligen föredragit på nämnden att lokalerna var olämpliga för det varpå
vi ser möjligheten att dessa används som personalutrymme så som beskrivit i ärendet. ”

Sammanfattning
På vård och omsorgsboendet Möllebackshemmet i Åhus finns tre trygghetsplatser i anslutning till enheterna med permanent särskilt boende.
Trygghetsplatserna har använts som en form av akutplatser för kunder
som av olika anledningar fått svårt att klara sig i hemmet. Personerna
som kommit till trygghetsplatserna har i huvudsak varit boende i Åhus.
En förutsättning för att kunna vistas på Trygghetsplatserna är att kund
klarar större delen av sitt dagliga liv självständigt samt kan använda
trygghetslarm för att påkalla hjälp vid behov.
Verksamhet har sett ett minskat behov av denna form av korttidsvistelse.
En bedömning är att kunder som idag har behov av korttidsvistelse av
någon anledning oftast har mera omfattande behov och därmed i behov
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av korttidsboende på någon av de enheter där detta finns, Stavfre eller
Charlottesborg.
Beläggning under 2020 har varit begränsad;
Januari: 3 kunder sammanlagt 31 dagar
Februari: 2 kunder sammanlagt 31 dagar
Mars: 1 kund 31 dagar
April: 1 kund 17 dagar
Även under tidigare år har beläggningen varit mycket begränsad, Behoven av denna typ av plats är mycket begränsad och har varit både under
2018 och 2019. För kunder som framöver behöver motsvarande trygghetsplatserna, då akut behov uppstår kommer detta att erbjudas på korttidsenhet.
Lokalerna kvarstår i förvaltningens regi. Bedömning är att lokalerna
framöver behöver användas för medarbetare inom hälso-och sjukvårdensverksamhet.
Förändringen av trygghetsplatserna på Möllebackshemmet kommer att
ske from 1 mars 2021.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Tre trygghetsplatser på Möllebackshemmet upphör från 1 mars
2021

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Trygghetsplatser Möllebackshemmet 2021-02-10
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ON § 33

Initiativärende - Boendeplatser Tollarp
Änr ON 2021/45

Beslut


Godkänna initiativärendet och överlämna till förvaltningen för besvarande.

Sammanfattning
Initiativärende från Socialdemokraterna 2021-02-24
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ON § 32

Information - domar
Änr ON 2021/5

Beslut


Domarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Domar
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-01-15, i mål nr 5257-20
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-01-19, i mål nr 15355-20
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-01-20, i mål nr 15329-20
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-01-22, i mål nr 15729-20
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-01-22, i mål nr 15729-20
Beslut
Kammarrätten Göteborg 2021-01-18, i mål nr 7277-20
Kammarrätten Göteborg 2021-01-25, i mål nr 6317-20
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-01-08, i mål nr 1971-20
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