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Sammanträdesdatum
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Plats och tid
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Pontus Tallberg (L)
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Ekonomichef
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Nämndsekreterare
Nihad Hodzic § 61
Verksamhetschef

Emma Gustafsson
Administratör
Katrin Nilsson § 62
Kvalitetsutvecklare

Beslutande

Övriga närvarande

Utses att justera

Kristina Lindbåge

Justeringens
tid och plats

Digital justering

Paragrafer
Sekreterare

Emelie Josephsson

Ordförande

Camilla Palm

Justerare

Kristina Lindbåge

Ulrika Tågström (M)
Helene Åkesson (L)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

ON § 51

Fastställande av dagordning
Beslut


Ärende 17, Remiss - Motion - Äldreboendegaranti för den som är 90
år eller äldre, lyfts ut. Dagordningen fastställs.

Upprop


Se sidan 1.

Val av justerare


Utdragsbestyrkande

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

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

ON § 52

Informationsärende omsorgsnämnden
Änr ON 2021/1

Beslut


Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
-

Personaluppföljning

-

Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsboende
samt korttidsboende 210423

-

Information från förvaltningschef
Nämnden delgavs aktuell information gällande covid-19.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

ON § 53

Anmälan av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden
Änr ON 2021/2

Beslut


Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
-

Förteckning över avtal 2021-03-06– 2021-04-08
Återbesättandeprövningar t o m 210408
Rapport delegeringsbeslut 210428

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

Utdragsbestyrkande

-

Delegeringsrapporter på fattade beslut 2021-03-01 – 2021-03-31
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.

-

Beslut om bostadsanpassning 2021-03-01 – 2021-03-31

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

ON § 54

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

Beslut


Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Referensgruppen lämnar inga synpunkter på nämndens handlingar.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

ON § 55

Protokoll Förvaltningsövergripande
samverkansgrupp
Änr ON 2021/9

Beslut


Protokollet läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Protokoll förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2021-04-21

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

ON § 56

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

Beslut


Delgivningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning
-

-

Utdragsbestyrkande

Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnade insatser
Revisionsrapport, granskning av intern kontroll i hanteringen av
anställdas bisysslor
Beslut KS 2021-03-24; Utrymningsplan Kristianstads tätort
Utrymningsplan Kristianstads tätort
Anmälan Lex Sarah
Patientsäkerhetsberättelser:
Amalia
Christiansro
Lindåsa
Axeltorp
Vardaga
Kvalitetsberättelser:
Amalia
Christiansro
Lindåsa
Axeltorp
Nya Hemtjänsten
HS

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

-

Utdragsbestyrkande

Alternativ hemtjänst
Vardaga
Protokoll:
Kommunala pensionärsrådet 2021-02-12
Kommunala rådet för funktionsnedsatta 2021-02-11
Omsorgsnämndens särskilda utskott 2021-03-31

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

ON § 57

Omsorgsnämndens månadsrapport till
Kommunstyrelsen
Änr ON 2021/49

Beslut


Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter mars
månad.

Sammanfattning
Efter mars månad konstateras att nettokostnaden för perioden ligger i
nivå med riktvärdet för förbrukningen av budgeten. Nämnden prognostiserar att förvaltningen håller tilldelad budget 2021. Förvaltningen sammanställer sina merkostnader för covid -19 för det första kvartalet. Ersättning för ökade sjuklöner är godkänt för de första kvartalet under
2021.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter mars
månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande månadsrapport, prognos 210408
Månadsrapport, prognos 210331
Prognos covid -19 kostnader 210331

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

ON § 58

Statsbidrag omsorgsförvaltningen
Änr ON 2021/92

Beslut


Informera vilka statsbidrag som förvaltningen kan söka under 2021.

Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen har hittills i år sökt eller kommer att söka
följande statsbidrag: Habiliteringsersättning, IT-äldreomsorgen, God
och nära vård, Motverka ensamhet hos äldre, Äldreomsorgslyftet,
Säkerställa god vård och omsorg av äldre på en totalsumma av 88,3
miljoner kronor.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Informera vilka statsbidrag som förvaltningen kan söka under
2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande statsbidrag – Omsorgsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen har hittills i år sökt eller kommer att söka
följande statsbidrag:
Habiliteringsersättning
IT-äldreomsorgen
God och nära vård
Motverka ensamhet hos äldre
Äldreomsorgslyftet

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

3 354 tkr
1 496 tkr
10 659 tkr
5 536 tkr
30 867 tkr

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

Säkerställa god vård och omsorg av äldre
Summa

36 381 tkr
88 293 tkr

Mer information om vad statsbidragen får användas till, finns i bilaga
1.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

ON § 59

Statsbidrag - säkerställa en god vård och omsorg av
äldre personer
Änr ON 2021/86

Beslut


Fördela del av riktat statsbidrag, säkerställa en god vård och omsorg av
äldre personer, i enlighet med förvaltningens förslag

Protokollsanteckning
Kristina Lindbåge (S) lämnar följande protokollsanteckning:
”Socialdemokraterna vill att de stimulansmedel som nu fördelas även
syftar till att möjliggöra att det blir mer attraktivt att arbeta i äldreomsorgen genom att höja verksamheternas status. Det gör vi genom förbättringar
i arbetsmiljön med god bemanning och bra scheman som skapar förutsättningar för bättre arbetshälsa. Hög personalkontinuitet är ett viktigt mål att
sträva efter i de prioriteringar som görs. Framöver behöver hälsosjukvården prioriteras ytterligare med både sjuksköterskor och fysioterapeuter/arbetsterapeuter för att ge den injektion av kompetenshöjning i evidensbaserat arbete som äldreomsorgen behöver för framtiden”.

Sammanfattning
Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Exempel på utvecklingsområden
kan vara:



Utdragsbestyrkande

förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor
arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28








motverka ensamhet bland äldre
öka personalkontinuiteten
förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och
regionala hälso- och sjukvården
förebygga smittspridning av covid-19
utveckla stöd till anhörigvårdare
utveckla informationssäkerheten och väldfärdstekniken inom
äldreomsorgen

Av statsbidraget på 36 300 tkr fördelar förvaltningen i första omgången
25 050 tkr enligt följande:
19 900 tkr vård och omsorgsboenden
3 100 tkr hemtjänsten
900 tkr gemensamt
850 tkr HSV
300 tkr funktionsstöd
Mer beskrivning av första omgångens fördelning se bilaga 1

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Fördela del av riktat statsbidrag, säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, i enlighet med förvaltningens förslag

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer
Bilaga 1 Fördelningslista första omgången Säkerställa en god vård och
omsorg av äldre personer
Bilaga 2 Anvisningar statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av
äldre personer

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

ON § 60

Statsbidrag – motverka ensamhet bland äldre
Änr ON 2021/87

Beslut


Fördela medel i enlighet med förvaltningens förslag.

Omsorgsnämndens behandling
Yrkanden
Socialdemokraterna lämnar följande tilläggsyrkande:
-

Samt att ett ansökningsförfarande ska föreligga fördelning av stimulansmedel

Beslutsgång
Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Socialdemokraternas tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.

Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen har blivit tilldelade 5 536 tkr i statsbidrag för
2021, för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i
vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

Förvaltningen föreslår att det avsätts medel till externa utförare inom
kommun utifrån antal timmar i Hemtjänst och utifrån antal platser i Vård
och omsorgsboende.
Förvaltningen delger interna och externa utförare riktlinjer för hur medlen
ska användas och återredovisas.

Statsbidraget fördelas 3 488 tkr till vård och omsorgsboende och
2 048 tkr till hemtjänsten.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Fördela medel i enlighet med förvaltningens förslag

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande statsbidrag – motverka ensamhet bland äldre
Bilaga 1 Anvisningar 2021 för att motverka ensamhet bland äldre
Bilaga 2 Frågor och svar Socialstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

2 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

ON § 61

Habiliteringsersättning – statsbidrag 2021
Änr ON 2021/72

Beslut


Det tillfälliga stimulansbidraget för habiliteringssättning 2021 används för att finansiera den höjningen av habiliteringsersättning
för 2021 samt att resten av stimulansbidraget fördelas mellan
samtliga brukare som varit aktuella för insatsen under 2021.



Ansöka om det anvisade beloppet grundat på antal brukare med
insats daglig verksamhet samt den del av stimulansmedel som
andra kommuner ej valt att ansöka om.



Ersättningen betalas ut till kunder med insats om daglig verksamhet enligt LSS som deltagit i verksamhet under 2021. Utbetalningen sker vid två tillfällen under 2021.
-

För närvaro under perioden januari – juni, betalas ut
en engångssumma med utbetalning i slutet av juni.

-

För närvaro under perioden juli – december betalas ut
en engångssumma med utbetalning i november.

Summan kan komma att justeras uppåt efter besked om Omsorgsförvaltningen får ta del av eventuellt statsbidrag som andra kommuner.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

Sammanfattning
Socialstyrelsen har aviserat ny möjlighet om att ansöka om statsbidrag
för 2021 för att införa eller höga låg habiliteringsersättning till de som
deltar i daglig verksamhet enligt LSS. På motsvarande sätt som gällde för
2020. För Kristianstads kommun innebär det att kommunen ansökt om
och erhållit ersättning om 3 354 tkr.
I Kristianstad är det över 390 personer som har beslut om insatsen daglig
verksamhet enligt LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) 9 § 10 enligt statistik från februari månad 2021.
Habiliteringsersättning utbetalas med stöd av 9§10p i LSS enligt vilken
särskilt stöd och service skall tillhandahållas genom ”daglig verksamhet”
för personer i yrkesför ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar
sig.
Habiliteringsersättningen är skattefri för mottagaren enligt 8 kapitlet 11 §
i Inkomstskattelagen.
Det har inte framkommit information om fortsatt statsbidrag och därför
föreslås bidraget betalas ut som ett engångsbelopp till deltagare i daglig
verksamhet enligt förslag ovan och på motsvarande sätt som tidigare år.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden






Utdragsbestyrkande

det tillfälliga stimulansbidraget för habiliteringssättning 2021 används för att finansiera den höjningen av habiliteringsersättning
för 2021 samt att resten av stimulansbidraget fördelas mellan
samtliga brukare som varit aktuella för insatsen under 2021.
ansöka om det anvisade beloppet grundat på antal brukare med
insats daglig verksamhet samt den del av stimulansmedel som
andra kommuner ej valt att ansöka om.
ersättningen betalas ut till kunder med insats om daglig verksamhet enligt LSS som deltagit i verksamhet under 2021. Utbetalningen sker vid två tillfällen under 2021.

Justerarens signatur

2 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

-

För närvaro under perioden januari – juni, betalas ut
en engångssumma med utbetalning i slutet av juni.

-

För närvaro under perioden juli – december betalas ut
en engångssumma med utbetalning i november.

Summan kan komma att justeras uppåt efter besked om Omsorgsförvaltningen får ta del av eventuellt statsbidrag som andra kommuner rekvieraras.

Beslutsunderlag
Habiliteringsersättning – statsbidrag 2021 Tjänsteutlåtande
Statsbidrag - habiliteringsersättning 2021, anvisningar
Statsbidrag - habiliteringsersättning 2021, fördelningsnyckel

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

3 (3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

ON § 62

Kvalitetsberättelse 2020
Änr ON 2021/76

Beslut


Omsorgsnämnden föreslås godkänna Kvalitetsberättelsen 2020.

Sammanfattning
Förvaltningens kvalitetsberättelse beskriver verksamhetens kvalitetsarbete utifrån ett övergripande perspektiv och utifrån strukturen
i föreskriften SOSFS 2011:9. Innehållet i kvalitetsberättelsen är bland
annat:





hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla
och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår
vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens
kvalitet
vilka resultat som uppnåtts

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Omsorgsnämnden föreslås godkänna Kvalitetsberättelsen 2020.

Beslutsunderlag
Kvalitetsberättelse 2020
Tjänsteutlåtande Kvalitetsberättelse 2020, 2021-03-15

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

ON § 63

Intern kontroll 2021
Änr ON 2021/54

Beslut


Godkänna Intern kontrollplan 2021



Godkänna tidsplan och organisation för arbetet med intern kontroll
2021



Ta information till protokollet gällande uppföljning av beslutade
åtgärder för 2020 års resultat av intern kontroll.

Sammanfattning
Arbetet med intern kontroll bygger på de anvisningar som finns i Kristianstads kommuns handbok för intern kontroll. Målet är att få en standardiserad kontroll med dokumenterade kontroll- och styraktiviteter enligt
kommunens handbok.
Under de senaste åren har ett fortlöpande arbete och utveckling skett
gällande förvaltningens arbete med intern kontroll. Under 2020 utfördes
interna kontroller men förvaltningens utvecklings- och förändringsarbete
inriktades på att minska risk för smittspridning relaterat till covid-19.
Arbetet med att skapa en systematisk process som grund för den interna
kontrollen kommer dock att fortsätta under 2021.
Intern kontrollgrupp för omsorgsförvaltningen är förvaltningens ledningsgrupp samt kvalitetsrådet som består av representanter från samtliga
verksamheter. Stor vikt har lagts vid att skapa en systematisk process,
med förankring i omsorgsförvaltningens ledningsgrupp och kvalitetsråd,
vid framtagning av intern kontrollplan.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

Arbetet med intern kontroll börjar med en process- och riskinventering
som görs i början av året för samtliga verksamheter. Det är respektive
verksamhetschefs ansvar att ha kartlagt, riskbedömt och prioriterat riskerna i sin verksamhets processer samt vilket av styrkortets mål processen syftar till att uppfylla. Denna process- och riskidentifiering inför IK
2021 delgavs nämnden som informationsärende i mars.
Utifrån den sammanvägda riskbedömningen har kvalitetsrådet föreslagit
granskningsområden, med hög risk som påverkar flera verksamheter, att
ingå i intern kontroll 2021. Övriga riskområden med hög risk hanteras
inom varje verksamhet, bl.a genom egenkontroller. Efter redovisning till
förvaltningsledningen har beslut tagits om förslag till intern kontrollplan
för 2021.
Utifrån respektive granskningsområde och kontrollaktivitet kommer en
planering och genomförande av intern kontroll att genomföras. Målsättningen är att fortsätta som föregående år med att involvera verksamheterna i kontrollaktiviteterna på olika sätt.
I årets interna kontroll finns ett kommungemensamt område, vilket är
Attester där kontroll kommer att göras mot den av omsorgsnämndens
beslutade attestförteckningen.
Återrapportering av intern kontroll 2021 sker till omsorgsnämnden i
november.

Återkoppling av beslutade åtgärder utifrån resultat av 2020 års
interna kontroll
Arbete pågår utifrån de åtgärder som beslutades efter 2020 års intern
kontroll. Nedan följer en kort beskrivning av åtgärder utifrån de olika
kontrollområdena:
Social dokumentation: Sedan åtgärderna beslutades finns en digital
grundutbildning i social dokumentation som all omvårdnadspersonal och
alla enhetschefer ska gå under 2021. Det finns också en lärarledd grundutbildning för nya IBIC-ombud samt Socialstyrelsens webbutbildning i

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

utbildningsportalen för alla IBIC-ombud och enhetschefer. Vidare får
varje verksamhetsområde (funktionsstöd, hemtjänst, vobo) utbildning/fortbildning utifrån såväl övergripande som specifika behov inom
området social dokumentation under 2021. Utbildningarna/fortbildningarna genomförs av SAS och verksamhetsutvecklarna.
Rutiner för såväl social dokumentation som arbetsprocessen utifrån IBIC
med tillhörande dokumentation finns tillgänglig för all personal i Verkställighetshandboken på intranätet.
Myndighetsutövning: Medarbetarna som ingår i Dokumentations- och
rättsäkerhetsgruppen har tagit fram en mall för hur dokumentation ska
ske i myndighetsjournalen samt vad som ska dokumenteras. Denna har
gåtts igenom med enhetschefer på Myndighetsenheten och med handläggarna. Likaså har en förändring i form av utökning och anpassning skett
av rubrikerna i journalen, för att underlätta dokumentationen. Utbildning
i SOSFS 2014:5 har getts till handläggarna. För att följa upp resultatet av
åtgärderna planeras en egenkontroll i början av 2022.
Hälso- och sjukvård: De insatta åtgärderna med handledning/utbildning
och kollegial journalgranskning bedöms vara effektiva och bidra till att
öka patientens dokumenterade delaktighet. En planering för att fortsätta
med åtgärderna även 2021 finns och kommer följas upp genom egenkontroll.
Informationssäkerhet/åtkomst av verksamhetssystem: Ny rutin för
loggkontroller är framtagen. Det planerade arbetet med införande av
kommunövergripande behörighetsportal och 2-faktorsinloggning följer
planerat införande.
Kompetensförsörjning/Rekrytering: Gällande rekryteringsprocessen
pågår planering och framtagande av förvaltningsgemensamt utbildningsmaterial. Genomgång i samtliga ledningsgrupper planeras att ske
under maj-juni 2021. Rekryteringsprocessen är föreslaget som granskningsområde även i intern kontroll 2021.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Utdragsbestyrkande

Godkänna Intern kontrollplan 2021

Justerarens signatur

3 (4)
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28



Godkänna tidsplan och organisation för arbetet med intern kontroll 2021



Ta information till protokollet gällande uppföljning av
beslutade åtgärder för 2020 års resultat av intern kontroll.

Beslutsunderlag
Förslag till intern kontrollplan 2021
Tjänsteutlåtande intern kontrollplan 2021 samt återrapportering av 2020
års beslutade åtgärder, 2021-04-06
Årsrapport intern kontroll 2020
Process- och riskinventering 2021

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

4 (4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

ON § 64

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
övriga nämnder
Änr ON 2020/340

Beslut
Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige:


Anta gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga
nämnder i Kristianstads kommun.

Sammanfattning
Projektet Översyn av Kristianstads kommuns samtliga reglementen har
som uppdrag att se över nämndernas reglementen i kommunen och,
förutom att säkerställa att de överensstämmer med gällande lagar och
författningar, ge förslag på hur de kan bli tydligare och mer enhetliga.
Samtliga nämnder har, efter att ärendet varit ute på remiss, ställt sig bakom
förslaget om att alla nämnder ska ha ett gemensamt reglemente.
Projektgruppen har nu arbetat fram ett förslag på ett nytt, gemensamt
reglemente, Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kristianstads kommun, som ska gälla för alla nämnder i kommunen.
De revideringar som gjorts jämfört med nämndernas nuvarande reglementen framgår av ett särskilt dokument för respektive nämnd.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
Föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige:

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28



Anta gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
övriga nämnder i Kristianstads kommun.

Beslutsunderlag
Underlag till beslut om ett Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen
och
övriga nämnder i Kristianstads kommun
1. Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-04-08
2. Barnkonsekvensanalys
3. Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga
nämnder i
Kristianstads kommun
4. Revidering av reglemente Omsorgsnämnden
Underlag till beslut avseende förstudien och ett gemensamt
reglemente
5. Förstudie 2020-09-14
6. Kommunstyrelsens beslut, 2020-12-16, Änr ON 2020/340
Underlag till beslut om projektet Översyn av Kristianstads
kommuns samtliga reglementen
7. Kommunfullmäktiges beslut, 2018-12-12, Änr ON
2020/340
8. Projektdirektiv, 2020-01-07
9. Projektbeskrivning, 2020-04-29

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

ON § 65

Remiss - Motion - Äldreboendegaranti för den som
är 90 år eller äldre
Änr ON 2016/550

Beslut


Utdragsbestyrkande

Ärendet utgår.

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

ON § 66

Val av ledamot till integrationsrådet
Änr ON 2021/90

Beslut


Ulrika Tågström (M) utses att företräda Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun Integrationsråd efter Ewa Jakobsen (M).

Sammanfattning
Integrationsrådet i Kristianstads kommun ska verka för att skapa goda
förutsättningar för integration i samhället för nyanlända och andra med
utländsk bakgrund. Integrationsrådet ska bestå av nämndsledamöter samt
representanter för invandrarföreningar i Kristianstads kommun.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Ulrika Tågström (M) utses att företräda Omsorgsnämnden i
Kristianstads kommun Integrationsråd efter Ewa Jakobsen (M).

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-04-08

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

ON § 67

Information gällande förändring vård och
omsorgsboende Hjärtebacken 2
Änr ON 2021/73

Beslut


Ta informationen till protokollet gällande förändring av inriktning för 8
lägenheter samt förändrat antal lägenheter på enheten

Protokollsanteckning
Kristina Lindbåge (S) lämnar följande protokollsanteckning:
”Kön till vård och omsorgsboende minskar och vi ser att justering av platser utifrån behov kan tillfälligt behöva göras. Dock behöver det göras som
en helhet, där Omsorgsnämnden kan ta hänsyn till samtliga boendeplatser i
kommunen. Detta behöver redovisas i samband med att, Boendeplanen
2020-2030, revideras årligen”.

Sammanfattning
Sedan en tid tillbaka har ett förbättringsarbete pågått på vård och omsorgsboendet Hjärtebacken 2. Fokus har varit att säkerställa en god kvalitet för våra kunder utifrån de händelser som varit, men även att säkerställa en god arbetsmiljö för verksamhetens medarbetare. På enheten finns
totalt 32 lägenheter fördelat på 4 plan varav 1 plan är demensinriktning
och 3 plan är allmäninriktning.
Vård och omsorgsboende som verksamhetsområde har det senaste året
haft en ökad andel lediga lägenheter främst inom allmän inriktning.
Samtidigt så har vi, såväl som nationellt, sett ett ökat behov av vård och
omsorgsboende för målgruppen personer med demenssjukdom/kognitiv
sjukdom. Det har gjort att vi har ett uppdrag att växla över boendeenheter

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

från allmän inriktning till demensinriktning, för att kunna säkerställa att
våra kunder erbjuds rätt form av boende.
Utifrån de förändring som skett i verksamheten på Hjärtebacken 2 har
vakanshållning av lediga lägenheter behövt ske. I nuläget har enheten 14
lediga lägenheter (allmäninriktning). Utifrån nuvarande kön finns en
person som önskar specifikt Hjärtebacken.
Att vi har flera lediga lägenheter och samtidigt står inför en nyrekrytering
av medarbetare till delar av enheten, gör att ytterligare ett plan(8 lägenheter) planeras att växlas över till målgruppen personer med demenssjukdom/kognitiv svikt. På så sätt kan rätt kompetens säkerställas genom
nyrekrytering.
Att vi har en situation med många lediga lägenheter på Hjärtebacken 2
och även en god tillgång lägenheter inom Vård och omsorgsboende som
helhet, gör att bedömning är att ett plan (8 platser) planeras att hållas
stängt tillsvidare. Skulle behovet av Vård och omsorgsboende öka, får
ställningstagande till eventuell öppning göras.
Planeringen för Hjärtebacken 2 innebär därmed att enheten framöver
kommer att bestå av 2 plan (16 lägenheter) demensinriktning och 1 plan
(8 lägenheter) allmäninriktning.
Det fjärde planet kommer att inrymma vissa administrativa ytor, men
också kunna öppnas igen om behovet skulle uppstå framöver.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden


Utdragsbestyrkande

Ta informationen till protokollet gällande förändring av inriktning
för 8 lägenheter samt förändrat antal lägenheter på enheten

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden

2021-04-28

ON § 68

Information - domar
Änr ON 2021/5

Beslut


Domarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Domar
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-03-05, i mål nr 6151-20
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-03-08, i mål nr 346-21
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-03-09, i mål nr 6370-20
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-03-10, i mål nr 15732-20
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-03-12, i mål nr 5712-20
Förvaltningsrätten i Malmö 2020-03-18, i mål nr 11699-20
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-03-19, i mål nr 13849-20
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-04-06, i mål nr 14294-20, 1432120
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-04-06, i mål nr 7651-20
Beslut
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-03-17, i mål nr 16390-20
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-03-31, i mål nr 16390-20
Högsta förvaltningsdomstolen 2021-03-11, i mål nr 584-21

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

1 (1)

