
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Omsorgsnämnden 2017-02-09

Plats och tid Östra kommunhuset, plan 3, D 303 13:00 – 17:07

Beslutande Marianne Eriksson (S), 
ordförande Ola Forslin (L) Emelie Nyberg (M)

Bo Kron (S), §§ 1- 12 samt § 17 Ann Andersson (C) Torgil Rundcrantz (M)
Thord Bagan (S) Gunn Högberg (C) Anders Nilsson (SD)

Birgitta Book (S) Jan Nordström (V), §§ 1-12 
samt § 17 Yvonne Svensson (SD)

Lisbeth Thorsson (L) Caroline Hedenström (M) Niclas Nilsson (SD)

Tjänstgörande 
ersättare

Britt-Marie Hansson (L) istället 
för Bo Kron (S), §§ 13-16 samt 
§§ 18-19

Elisabeth Disley (L) istället för 
Jan Nordström (V), §§ 13-16 
samt §§ 18-19

     

               

Ersättare Britt-Marie Hansson (L), §§ 1-
12 samt § 17

Elisabeth Disley (L), §§ 1-12 
samt § 17 Anita Reimers (SD)

Övriga närvarande Camilla Gärdebring, 
förvaltningschef

Charlotta Sandahl, 
nämndsekreterare

Anna Falkenstam, ekonomichef, 
§ 3 

Sara Johansen, hr-specialist, § 4 Simon Hjortenbrink, 
upphandlare, § 5 Tony Lönnqvist, ekonom, § 5

Viveka Jansson, 
verksamhetscontroller, § 6

Robert Volmer, lex 
Sarahutredare, § 17

Sofia Cederström, hr-chef, § 1-6 
och 17

Susanne Rosenström, § 1- 6 och 
17

Lars Sjöberg, verksamhetschef 
västra området, § 17

Anna-Karin Maletka, 
verksamhetschef centrala 
området, § 17

Utses att justera Caroline Hedenström       

Justeringens
tid och plats Omsorgsförvaltningen 2017-02-10, kl. 10.00

Sekreterare ........................................................................................................ Paragrafer

Charlotta Sandahl

1-19

Ordförande ……………………………………… ………………………………….
.

……………………………….
Marianne Eriksson           

Justerare ……………………………………… ………………………………….
.

……………………………….
Caroline Hedenström       

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2017-02-09

Datum då
anslaget sätts upp

2017-02-13 Datum då 
anslaget tas ned

2017-03-08

Förvaringsplats
för protokollet Omsorgsförvaltningen

Underskrift ..........................................................................................

      

Charlotta Sandahl
Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
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Omsorgsnämnden 2017-02-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 1

Protokoll från förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp
Änr ON 2016/589

Beslut

 Informationen noteras.

Sammanfattning

Information om ärenden till omsorgsnämndens dagordning till 
sammanträdet 2017-02-09 har lämnats till förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp och Vårdförbundet 2017-02-01.

Protokoll från förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2016-12-21 
delges omsorgsnämnden.
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Omsorgsnämnden 2017-02-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 2

Synpunkter från referensgrupperna för 
Kommunala Pensionärsrådet och 
Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta
Änr ON 2017/29

Beslut

 Informationen noteras.

Sammanfattning

Förvaltningschef Camilla Gärdebring redogör för synpunkter på ärenden 
till omsorgsnämndens sammanträde 2017-02-09 från referensgrupperna 
för Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Rådet för 
Funktionsnedsatta 2017-02-03.
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Omsorgsnämnden 2017-02-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 3

Årsredovisning 2016
Änr ON 2017/39

Beslut

 Omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen för 2016.

Sammanfattning

Omsorgsförvaltningen överlämnar härmed årsredovisning avseende 
verksamhet och ekonomi samt uppföljning av styrkort för 2016.

Uppföljning av nämndens styrkort visar att måluppfyllelse uppnåddes i 
perspektivet medborgare. Goda resultat i kvalitetsmätningar indikerar att 
uppdraget klarats av vad gäller kunder och kvalitet. 

Delvis måluppfyllelse uppnåddes i perspektiven utveckling och ekonomi. 
Avvikelsen mot budget visade ett underskott på -6,9 mkr. 

Måluppfyllelse nåddes inte i perspektivet medarbetare.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen för 2016.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2016-02-05

Uppföljning av nämndens styrkort, bilaga 1

Resultaträkning, totalt nämnden samt per område/verksamhet, bilaga 2

Uppföljning av områdesvisa styrkort samt ekonomi per område, bilaga 3
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Omsorgsnämnden 2017-02-09

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Personalstatistik, nyckeltal samt flerårsjämförelse fem år i sammandrag, 
bilaga 4a-4b

Investeringsuppföljning, bilaga 5
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Omsorgsnämnden 2017-02-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 4

Omsorgsförvaltningens årliga uppföljning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
likabehandling och samverkan 2016
Änr ON 2017/26

Beslut

 Omsorgsnämnden godkänner Omsorgsförvaltningens årliga 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, likabehandling 
och samverkan 2016 och översänder det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kristianstads kommun ska årligen göra en uppföljning av hur 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), likabehandling och samverkan 
fungerat under året och vad som åstadkommits. Syftet med den årliga 
uppföljningen är att undersöka om insatserna på områdena bidragit till att 
skapa en förbättrad verksamhet och arbetsmiljö. Resultatet utgör en del 
av grunden i det ständigt pågående utvecklingsarbetet i verksamheten. 
För år 2016 har även resultatet från medarbetarenkäten vägts in, då den 
utgör en fördjupad riskbedömning/skyddsrond av den psykosociala 
arbetsmiljön.

Kristianstads kommun genomför den årliga uppföljningen av SAM, 
likabehandling och samverkan under sista kvartalet och den ska omfatta 
perioden 1 januari – 31 december innevarande år. Som ett stöd i arbetet 
har checklistor utformade av Kommunledningskontorets HR-enhet 
lämnats ut och använts. Bearbetningen av underlaget ska ske inom ramen 
för samverkanssystemet på förvaltningen. 

Den årliga uppföljningen har genomförts i samverkan på arbetsplatser, 
områdenas/enheternas uppföljningar har samverkats i de lokala 
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Omsorgsnämnden 2017-02-09

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

samverkansgrupperna och förvaltningens uppföljning har samverkats i 
den förvaltningsövergripande samverkansgruppen. Brister som 
framkommit i samband med uppföljning åtgärdas på respektive nivå i 
organisationen. För förvaltningsövergripande brister finns handlingsplan 
för åtgärd.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Omsorgsnämnden godkänner Omsorgsförvaltningens årliga 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, likabehandling 
och samverkan 2016 och översänder det till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2016-12-28.

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och 
samverkan för 2016, daterad 2016-12-15.

Handlingsplan vid risker och utvecklingsområden som inte kan åtgärdas 
omedelbart, daterat 2016-12-28.

Redovisning av genomförda åtgärder inför årlig uppföljning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan 2016, 
daterat 2016-12-15.

Utvecklingsområden från Medarbetarenkäten, daterat 2016-12-15.
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ON § 5

Ramavtal – vård- och omsorgsboenden
Änr ON 2016/509

Beslut

 Omsorgsnämnden beslutar att skicka ut och inhämta synpunkter på 
föreslaget förfrågningsunderlag till presumtiva leverantörer med 
förändringen i punkt 5.5 Delområde 2; viktning utifrån kvalitet 60 % 
och pris 40 %.

Nämndens behandling

Nämnden ajourneras kl. 14.35 – 14.55.

Yrkanden

Jan Nordström (V) yrkar avslag på Ramavtal – vård- och 
omsorgsboende.

Protokollsanteckning

Jan Nordström (V) lämnar följande protokollsanteckning: ”Vänsterpartiet 
i Kristianstad yrkar avslag på Ramavtal – vård- och omsorgsboende. 
Vänsterpartiet anser att vård- och omsorgsboende i Kristianstad skall ges 
i kommunal regi.”

Sammanfattning

Omsorgsnämnden har i beslut 2016-11-24 (ON 2016/509) godkänt 
omsorgsförvaltningens förslag att upphandla vård- och omsorgsboende 
via ramavtal. Omsorgsförvaltningen har för avsikt att gå ut med en extern 
remiss till presumtiva leverantörer enligt bifogat förfrågningsunderlag 
med bilagor. Syftet med en extern remiss är att de presumtiva 
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        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

leverantörerna ska ha möjlighet att komma in med synpunkter på 
förfrågningsunderlaget innan upphandlingen slutligt träder i kraft.    

Den externa remissen ska besvaras inom tre veckor. Därefter sker 
eventuell uppdatering av underlagen, varefter omsorgsnämnden fattar 
beslut om det slutliga upphandlingsunderlaget i april eller maj 2017.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Omsorgsnämnden beslutar att skicka ut och inhämta synpunkter på 
föreslaget förfrågningsunderlag till presumtiva leverantörer. 

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-23.

Omsorgsnämndens beslut, daterat 2016-11-24.

Förfrågningsunderlag inkl bilagor.
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ON § 6

Uppföljning HS Service och support 2016
Änr ON 2017/21

Beslut

 Omsorgsnämnden tar informationen till protokollet.

 Ledningen för HS Service & support kallas till Omsorgsnämnden i 
mars och redovisar då vidtagna åtgärder enligt omsorgsförvaltningens 
förslag.

 Omsorgsnämnden tar därefter ställning till om vidtagna åtgärder är 
tillräckliga för fortsatt avtalsförhållande.

Sammanfattning

Kvalitetsbrister har framkommit hos H.S Service & Support i samband 
med en omorganisation av företaget. Omsorgsnämnden har begärt 
åtgärdsplan av företaget. Då åtgärdsplanen inte kunde godkännas 
kompletterades med verksamhetsuppföljning som utfördes av MAS, 
MAR och verksamhetskontroller genom intervju vid besök hos företaget.  

Områden som togs upp vid intervjun var: 

- Värdegrundsarbete och den lokala värdighetsgarantin

- Förebyggande arbete

- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

- Lex Sarah

- Arbete med daglig planering och personalkontinuitet

- Arbete med basal vårdhygien

- Synpunkter och klagomål
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- Arbete med nationella kundundersökningen

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Omsorgsnämnden tar informationen till protokollet.

 Ledningen för HS Service & support kallas till Omsorgsnämnden i 
mars och redovisar då vidtagna åtgärder enligt detta tjänsteutlåtande.

 Omsorgsnämnden tar därefter ställning till om vidtagna åtgärder är 
tillräckliga för fortsatt avtalsförhållande.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande ”Uppföljning HS Service & support 2016” Dnr ON 
2017/21, daterat 2017-01-12.

Tjänsteskrivelse ”Utredning av åtgärdsplan” ON 2012/200 Hid 
2016.2091, daterad 2016-11-22.

Bilaga tjänsteskrivelse ”Bedömning av åtgärdsplan” ON 2012/200 Hid 
2016.2092.
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ON § 7

Rapporteringsskyldighet enligt 
Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut
Änr ON 2017/35

Beslut

 Omsorgsnämnden beslutar att överlämna rapporten till 
Kommunfullmäktige, kommunens revisorer samt till Inspektionen för 
vård och omsorg.

Sammanfattning

Enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen ska omsorgsnämnden till 
Inspektionen för vård och omsorg och till kommunrevisionen 
rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut 
ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd 
beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

En rapport lämnas även till kommunfullmäktige.

Omsorgsnämnden rapporterar, den 15 januari 2017, 9 beslut som inte 
verkställts inom tre månader.

Beslut enligt LSS: 9 beslut som inte verkställda inom tre månader.

Beslut enligt Sol: 0 beslut är inte verkställda inom tre månader.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Omsorgsnämnden beslutar att överlämna till Kommunfullmäktige, 
kommunens revisorer samt IVO.
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Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-19.
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ON § 8

Initiativärende - Välfärdsteknologi
Änr ON 2016/581

Beslut

 Omsorgsnämnden anser initiativärendet besvarat.

Sammanfattning

I styrkortet för 2017 under målet En omsorgsverksamhet i framkant finns 
välfärdteknologi med som ett prioriterat område och indikator.

Förvaltningen kommer under våren 2017 ta fram en plan för 
digitalisering som omfattar såväl kundnära aktiviteter, ex e-tillsyn och 
andra e-tjänster, som mer verksamhetsstyrda aktiviteter ex aktiviteter för 
ökad mobilitet.

En avrapportering planeras till nämnd i mars 2017 och planen 
slutredovisas sedan till nämnd i maj 2017

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Omsorgsnämnden anser initiativärendet besvarat.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande initiativärende välfärdteknologi 2017-01-20.

Initiativärende- Välfärdsteknologi från Moderaterna 2016-12-14.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-02-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 9

Initiativärende - Planering för vård- och 
omsorgsboende i Kristianstad kommun
Änr ON 2016/582

Beslut

 Omsorgsnämnden anser initiativärendet besvarat.

Sammanfattning

Förberedelser för framtagande av plan för vård- och omsorgsboende i 
Kristianstad har påbörjats.

Planering omfattar dels utformingen av framtida boende dels 
omfattningen av kommunens värderade behov av boende. Det senaste 
årets stora variation i behov av boendeplatser kräver en omvärdering och 
en beredskap för att det kan bli snabba förändringar. Hur demografin 
utvecklas är en viktig faktor i planeringen av omfattning men 
förändringar kunders behov och önskemål kommer sannolikt att vara 
avgörande för framtidens äldreboende.

Utöver den planering för de kommande åren som nu görs har 
förvaltningen också i samråd med ordförande och vice ordförande 
beslutat att genomföra en mer långsiktig Plan för äldreomsorg 2040. 
Denna plan syftar inte till att svara på omfattning av behov i antal platser 
utan kommer fokusera på att inhämta tankar och idéer om vad framtida 
generationer kan efterfråga. Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att 
redovisa plan för vård- och omsorgsboende i april 2017. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Omsorgsnämnden anser initiativärendet besvarat.
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande initiativärende-planering för vård- och omsorgsboende i 
Kristianstad Kommun 2017-01-20

Initiativärende - planering för vård- och omsorgsboende i Kristianstad 
Kommun - Moderaterna 2016-12-14
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ON § 10

Remissvar avseende klimat- och 
energistrategi 2016
Änr ON 2016/583

Beslut

 Omsorgsnämnden svarar på remissen i enlighet med 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-19.

Nämndens behandling

Anders Nilsson (SD), Yvonne Svensson (SD) och Niclas Nilsson (SD) 
avstår från att delta i beslutet.

Protokollsanteckning

Anders Nilsson (SD), Yvonne Svensson (SD) och Niclas Nilsson (SD) 
lämnar följande protokollsanteckning: ”Vi sverigedemokrater valde att 
inte delta i beslutet ang. remissvar på ”Klimat & Energistrategi 2016” 
eftersom vi anser att inkomma med våra synpunkter när ärendet 
behandlas i kommunstyrelsen.”

Sammanfattning

Omsorgsförvaltningen är positiv till den framtagna klimat och 
energistrategin. Förvaltningens aktiva arbete inom området innefattar 
främst omställningen till fossilfria bränslen. Andra områden som berör 
förvaltningen på olika sätt och omfattning är upphandling, 
energiförsörjning till verksamheter, avfallshantering och 
återvinning/återbruk..
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Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Omsorgsnämnden svarar på remissen i enlighet med 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-01-19.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, Klimat- och energistrategi 2016, 
daterat 2017-01-19.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-12-14 § 332.

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-11-23.

Remissversion av klimat- och energistrategi 2016-11-30.

Handlingsplan; bilaga 1 till remissversion av klimat- och energistrategi, 
daterad 2016-11-23.
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ON § 11

Redovisning av medborgarförslag 2016-09-
01--2017-01-19
Änr ON 2017/37

Beslut

 Omsorgsnämnden har inga medborgarförslag att redovisa för 
perioden 2016-09-01—2017-01-19.

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 icke avgjorda medborgarförslag.

Omsorgsnämnden har för perioden 1 september 2016 till 19 januari 2017 
inga medborgarförslag att redovisa.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Omsorgsnämnden har inga medborgarförslag att redovisa för 
perioden 2016-09-01—2017-01-19.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, Redovisning av 
medborgarförslag 2016-09-01—2017-01-19, daterat 2017-01-19.
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ON § 12

Kontaktpolitikernas verksamhetsbesök 2016
Änr ON 2016/565

Beslut

 Informationen noteras.

Sammanfattning

Under år 2016 har ledamöter och ersättare i Omsorgsnämnden besökt 
verksamheter som de är kontaktpolitiker för. Varje politiker har flertalet 
verksamheter som man är kontaktpolitiker för.

Politikerna upplever verksamhetsbesöken som positiva med goda 
möjligheter att få fördjupad kunskap om verksamheterna.

Synpunkter och förslag som framkommit vid verksamhetsbesöken 
framgår av en sammanställning nedan.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Informationen noteras.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, Kontaktpolitikernas 
verksamhetsbesök 2016, daterat 2017-01-19.
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ON § 13

Anmälan av delegeringsbeslut
Änr ON 2017/30

Beslut

 Redovisningen godkänns.

Sammanfattning

- Förteckning över avtal 2016-11-30—2017-01-19.

- Återbesättandeprövning av tjänster, daterad 2017-01-18.

Sekretessbelagda delegeringsbeslut

(Dessa handlingar finns att tillgå i en särskild pärm).
- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2016-12-01—2016-12-31 och 

2017-01-01—2017-01-31 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 2016-12-01—2016-12-31 och 
2017-01-01—2017-01-31.

     



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-02-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 14

Meddelanden/delgivningar/rapporter
Änr ON 2017/31

Beslut

 Informationen noteras.

Sammanfattning

 Änr 2016/560 Hid 2016.038, 2016.2039 och 2016.2040

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-11-09 § 264 om 
program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare.

 Änr 2016/558

Majoritetens (S+C+L) uppdrag till förvaltningen avseende mat- 
och måltidspolicy.

 Änr 2016/517 Hid 2016.2228

Beslut 2016-12-19 från Inspektionen för vård och omsorg.

 Änr 2016/464 Hid 2017.3

Kommunfullmäktiges beslut 2016-12-13 § 243 om förändring av 
beräkningssätt för makars inkomster vid avgiftsberäkning inom 
omsorgsnämndens område.

 Änr 2017/24 Hid 2017.69, 2017.72, 2017.71 och 2017.70

Arkivmyndighetens tillsyn 2015/2016

 Hid 2016.2214

Protokoll från Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta 2016-12-
07.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-02-09

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

 Hid 2016.2213

Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2016-12-09.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-02-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 15

Ärenden enligt lex Sarah
Änr ON 2017/34

Beslut

 Informationen noteras.

Sammanfattning

Rapporter

AVV20162962

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20162983

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20163058

Rapport enligt lex Sarah avseende fysiska och psykiska övergrepp.

AVV20163059

Rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska övergrepp.

AVV20163061

Rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.

AVV20163065

Rapport enligt lex Sarah avseende psykiska övergrepp.

AVV20163073

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20163085

Rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-02-09

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

AVV20163096

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20163105

Rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.

AVV20163106

Rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.

AVV20163131

Rapport enligt lex Sarah avseende psykiska övergrepp.

AVV20163134

Rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.

AVV20163135

Rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.

AVV20163137

Rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.

AVV20163138

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20163155

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i bemötande.

AVV20163172

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20163209

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i bemötande.

AVV20163213

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20163214

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20163220

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-02-09

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

AVV20163222

Rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.

AVV20163232

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i rättsäkerhet vid 
handläggning och genomförande.

AVV20163236

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20163286

Rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska övergrepp.

AVV20163291

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20163303

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20163325

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20163351

Rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska övergrepp.

AVV20163399

Rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.

AVV20163401

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20163413

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i rättsäkerhet vid 
handläggning och genomförande.

AVV20163421

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20163434

Rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-02-09

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

AVV20163436

Rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska övergrepp.

AVV20170030

Rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska övergrepp.

AVV20170051

Rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska övergrepp.

AVV20170053

Rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska övergrepp.

AVV20170067

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170069

Rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.

AVV20170081

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170094

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170101

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170107

Rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska övergrepp.

AVV20170110

Rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska övergrepp.

Utredningar

AVV20161584

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande 
av insats.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-02-09

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

AVV20161585

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande 
av insats.

AVV20161601

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande 
av insats.

AVV20161630

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande 
av insats.

AVV20161987

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande 
av insats.

AVV20162202

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande 
av insats.

AVV20162312

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i bemötande.

AVV20162438

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende sexuella övergrepp.

AVV20162557

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.

AVV20162606

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska 
övergrepp.

AVV20162616

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande 
av insats.

AVV20162617

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-02-09

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

AVV20162629

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.

AVV20162630

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.

AVV20162631

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande 
av insats.

AVV20162651

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska 
övergrepp.

AVV20162676

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i bemötande.

AVV20162749

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande 
av insats.

AVV20162758

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska 
övergrepp.

AVV20162806

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande 
av insats.

AVV20162890

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska 
övergrepp.

AVV20162907

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i bemötande 
och brister i utförande av insats.

AVV20162987

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska 
övergrepp.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-02-09

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

AVV20163002

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska 
övergrepp.

AVV20163003

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska 
övergrepp.

AVV20163008

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande 
av insats.

AVV20163009

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande 
av insatser och brister i rättssäkerhet vid genomförande

AVV20163010

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande 
av insats.

AVV20163022

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande 
av insats.

AVV20163058

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende fysiska och 
psykiska övergrepp.

AVV20163085

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.

AVV20163155

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i bemötande.

AVV20163401

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande 
av insats.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-02-09

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

AVV20163214

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande 
av insats.

AVV20163220

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande 
av insats.

Inspektionen för vård och omsorg 

AVV20161643

Efter anmälan om lex Sarah beslutar Inspektionen för vård och 
omsorg 2017-01-09 att avsluta ärendet. 

AVV20162610

Efter anmälan om lex Sarah beslutar Inspektionen för vård och 
omsorg 2016-12-14 att avsluta ärendet.

AVV20162833

Efter anmälan om lex Sarah beslutar Inspektionen för vård och 
omsorg 2017-01-09 att avsluta ärendet.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-02-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 16

Information - domar
Änr ON 2017/36

Beslut

 Informationen noteras.

Sammanfattning

Förvaltningsrättens dom 2016-11-29 i mål nr 10181-16.

Förvaltningsrättens dom 2016-12-02 i mål nr 8166-16.

Förvaltningsrättens beslut 2016-12-09 i mål nr 10571-16.

Förvaltningsrättens dom 2016-12-13 i mål nr 4635-16.

Förvaltningsrättens dom 2016-12-20 i mål nr 4742-16.

Förvaltningsrättens dom 2016-12-21 i mål nr 6871-16.

Förvaltningsrättens dom 2016-12-29 i mål nr 5341-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-01-13 i mål nr 10019-16.

Förvaltningsrättens beslut 2017-01-16 i mål nr 390-17.

Kammarrättens beslut 2016-12-23 i mål nr 4284-16.

Kammarrättens beslut 2017-01-02 i mål nr 4239-16.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-02-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 17

Informationsärenden
Änr ON 2017/23

Beslut

 Informationen noteras.

Sammanfattning

- Lex Sarah.

- Handlingsplan sjukfrånvaron.

- Rätt till heltid.

- Åtgärder utifrån genomlysning av hemtjänsten.

- Genomlysning av hälso- och sjukvårdsorganisation.

- Trygg och säker hemgång.

- Rapport avseende kösituationen för vård- och omsorgsboende 
samt korttidsboende.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-02-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 18

Svar på begäran till Inspektionen för vård och 
omsorg, dnr 8.5-42069/2016-1
Änr ON 2017/41

Beslut

 Omsorgsnämnden beslutar att godkänna omsorgsförvaltningens 
förslag i enlighet med tjänsteutlåtande 2017-02-01 och översända 
förslaget till Inspektionen för vård och omsorg.

Sammanfattning

Inspektionen för vård och omsorg begär med stöd av 13 kap. 5 § SoL att 
omsorgsnämnden inkommer med utredning av händelse vid Stafvres 
korttidsboende samt eventuella åtgärder som vidtagits och planeras att 
vidtas i verksamheten för att förhindra att likande händelser inträffar 
igen.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Omsorgsnämnden beslutar att godkänna omsorgsförvaltningens 
förslag i enlighet med tjänsteutlåtande 2017-02-01 och översända 
förslaget till Inspektionen för vård och omsorg.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens svar på begäran, daterat 2017-02-01.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-02-09

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 19

Initiativärende - Inför appen Netpublicator 
snarast
Änr ON 2017/59

Beslut

 Omsorgsnämnden beslutar att överlåta till omsorgsförvaltningen att 
bereda ärendet. 

Sammanfattning

Omsorgsnämnden använder idag appen Meetingdocs i vilken de 
förtroendevalda läser sina handlingar. En betydligt bättre app 
”Netpublicator” används sedan en tid av flera andra nämnder. Denna app 
gör det betydligt enklare att sätta sig in i handlingarna inför 
nämndsammanträden.

Sverigedemokraternas förslag till Omsorgsnämnden

 Omsorgsnämnden beslutar att snarast införa appen ”Netpublicator” 
för hantering av nämndens sammanträdeshandlingar.

Beslutsunderlag

Sverigedemokraternas initiativärende.
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