
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Omsorgsnämnden 2017-03-16

Plats och tid Östra kommunhuset, plan 3, D 303 13:00 – 17:47

Beslutande Marianne Eriksson (S), 
ordförande Ann Andersson (C) Torgil Rundcrantz (M)

Bo Kron (S) Gunn Högberg (C) Anders Nilsson (SD)

Birgitta Book (S) Jan Nordström (V) Yvonne Svensson (SD), §§ 21-
36

Lisbeth Thorsson (L) Caroline Hedenström (M) Niclas Nilsson (SD)
Ola Forslin (L), §§ 21-36 Emelie Nyberg (M)      

Tjänstgörande 
ersättare

Lars Emilsson istället för Thord 
Bagan (S)

Britt-Marie Hansson  (L) istället 
för Ola Forslin (L), § 20 

Anita Reimers (SD) istället för 
Yvonne Svensson (SD), § 20

Ersättare Britt-Marie Hansson  (L), §§ 
21-36

Elisabeth Jørgensen (MP), 
§§20-24 Anita Reimers (SD), §§ 21-36

Elisabeth Disley (L) Mattias Svensson (KD)

Övriga närvarande Camilla Gärdebring, 
förvaltningschef

Charlotta Sandahl, 
nämndsekreterare

Johan Kauppi, utvecklings- och 
kvalitetsansvarig, HS Service 
och Support AB, § 20

Håkan Sundqvist, personalchef, 
HS Service och Support AB, § 
20

Gertrud Eklund, enhetschef 
myndighetsenheten, § 27

Monica Hägerström, 
biståndshandläggare, § 27

Susanne Rosenström, 
verksamhetschef stöd- och 
serviceenheten, § 35

Eva Nilsson (V), adjungerad 
politiker, §§ 20-26, 28-32, 35-
36

     

Utses att justera Caroline Hedenström       

Justeringens
tid och plats  Omsorgsförvaltningen, 2017-03-17, kl. 10.00

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

Charlotta Sandahl

20-36

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

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

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

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

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

Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-16

Datum då
anslaget sätts upp

2017-03-20 Datum då 
anslaget tas ned

2017-04-13

Förvaringsplats
för protokollet Omsorgsförvaltningen

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

      

Charlotta Sandahl
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-03-16

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 20

Uppföljning av kvalitet hos HS Service och 
Support AB
Änr ON 2017/21

Beslut

 Informationen noteras. 

Sammanfattning

Omsorgsnämnden beslutade 2017-02-09 att ledningen för HS Service 
och Support AB kallas till nämndens sammanträde i mars för att redovisa 
vidtagna åtgärder efter uppmärksammade kvalitetsbrister. 

HS Service och Support redogör för vidtagna åtgärder och lämnar en 
skriftlig sammanställning, Svar på verksamhetsuppföljning, daterad 
2017-03-13. 
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Omsorgsnämnden 2017-03-16

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 21

Protokoll från förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp
Änr ON 2017/91

Beslut

 Informationen noteras. 

Sammanfattning

Information om ärenden till omsorgsnämndens dagordning till 
sammanträdet 2017-03-16 har lämnats till förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp 2017-03-08.

Protokoll från förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2016-12-21, 
2017-02-01 och 2017-03-08.
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Omsorgsnämnden 2017-03-16

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 22

Synpunkter från referensgrupperna för 
Kommunala Pensionärsrådet och 
Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta
Änr ON 2017/84

Beslut

 Informationen noteras.

Sammanfattning

Skriftliga synpunkter på ärenden till omsorgsnämndens sammanträde 
2017-03-16 från referensgrupperna för Kommunala Pensionärsrådet och 
Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta 2017-03-13 delges 
omsorgsnämnden.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-03-16

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 23

Omsorgsnämndens månadsrapport till 
Kommunstyrelsen efter februari 2017
Änr ON 2017/81

Beslut

 Omsorgsnämnden godkänner månadsrapporten med bedömd 
årsprognos efter februari månad.

Sammanfattning

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

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Omsorgsnämnden godkänner månadsrapporten med bedömd 
årsprognos efter februari månad.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2017-03-14.

Månadsrapport februari, daterad 2017-03-14.
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Omsorgsnämnden 2017-03-16

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 24

Svar på intresseanmälan avseende 
intraprenad från Ditt och Datt
Änr ON 2017/38

Beslut

 Omsorgsnämnden beslutar att avslå ansökan om intraprenad av den 
dagliga verksamheten Ditt & Datt.

Sammanfattning

Intresseanmälan om att bilda intraprenad har inkommit från den dagliga 
verksamheten, Ditt & Datt. Efter beredning av ärendet bedöms att Ditt & 
Datt är en för liten verksamhet för Intraprenad som exempelvis är sårbar 
vid exempelvis sjukdom. Vidare bedöms att kompetensen inom 
exempelvis ekonomi- och HR frågor inte är tillräcklig i förhållande till de 
krav som finns för intraprenadföreträdare i Kristianstad kommuns 
riktlinjer för intraprenad.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 att besluta att inte bilda intraprenad av den dagliga verksamheten Ditt 
& Datt.

Beslutsunderlag

Kristianstads kommuns riktlinjer för intraprenad antagna av 
kommunfullmäktige, daterad 2016-09-20.

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2017-01-19.  

Verksamhetsplan Ditt & Datt 2017-2018.
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Omsorgsnämnden 2017-03-16

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 25

Kvalitet i särskilt boende
Änr ON 2017/87

Beslut

 Omsorgsnämnden beslutar att anta Sveriges Kommuner och 
Landstings rekommendation avseende kvalitet i särskilt boende.

 Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utforma 
handlingsplan för arbetet och avrapportera i samband med årlig 
kvalitetsrapportering (kvalitetsberättelse).

Sammanfattning

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har lämnat 
rekommendation kring kvalitet i särskilt boende. Kommunerna föreslås 
anta denna rekommendation.

Fyra punkter utgör de huvudsakliga fokusområdena i rekommendationen:

- Koll på läget - Här avses hur arbetet bör utformas nattetid för att 
möta den enskildes behov. Hur bedrivs arbetet nattetid och vilka 
förutsättningar och behov finns.

- Planering utifrån individens behov – De individuella behoven 
och dokumentation av dem i genomförandeplanen är avgörande. 
Behoven skiftar över tid vilket ökar kraven på flexibel bemanning 
och schemaläggning

- Strategi för digitaliseringens möjligheter krävs – Digitala 
lösningar kan ge en ökad kvalitet samtidigt som det kan ge 
förutsättningar för de ökade behoven kan tillgodoses.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-03-16

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

- Ledarskap- Ett stärkt ledarskap för att vara aktivt i 
förändringsarbetet

Förvaltningen har ett pågående arbete inom samtliga områden som SKL 
lyfter i rekommendationen.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Omsorgsnämnden antar SKL’s rekommendation avseende kvalitet i 
särskilt boende

 Uppdrag till förvaltningen utformar handlingsplan för arbetet och 
avrapporterar i samband med årlig kvalitetsrapportering 
(kvalitetsberättelse)

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, Kvalitet i särskilt boende, 
daterat 2017-02-26.

Meddelande från styrelsen (SKL) – Kvalitet i särskilt boende, 2017-01-
20
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Omsorgsnämnden 2017-03-16

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 26

Ombyggnation och anpassning av Brohaga
Änr ON 2017/77

Beslut

 Omsorgsnämnden beslutar att Brohaga anpassas för målgruppen 
enligt sammanfattningen.

 Omsorgsnämnden beslutar att tre nya sviktlägenheter/korttidplatser 
skapas på 4 plan.

Sammanfattning

På Brohaga bedrivs LSS och SOL- verksamhet, så som LSS-boende för 
personer med psykiska funktionshinder, träffpunkt för personer med 
psykiska funktionshinder samt kontor för boendestödet i Kristianstad.

Följande behov av åtgärder har identifierats:

 Boendelägenheter flyttas för att lokaliseras till plan 2 och 3
 Lägenheternas pentry byggs om och får en utökad funktion som 

motsvarar en kokvrå i ordinära lägenheter. Ventilationen byggs om 
för detta ändamål

 Gemensamma kök kompletteras med möjlighet att låsa om köken 
samt viss ändring/komplettering av köksinredning

 Vatten till lägenheterna görs avstängningsbart från neutralt utrymme 
för att minska risk för vattenskador

 Brohaga kompletteras med 3 stycken sviktplatser (korttidsboende) på 
plan 4

 Med anledning av behov av bygglov så behöver sprinkler installeras 
på plan 2, 3 och 4. Förutom att det är ett krav för bygglov så är det en 
bra åtgärd för målgruppen.
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Omsorgsnämnden 2017-03-16

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

 Hyreskonsekvens 511 700:-/år. Omsorgsförvaltningen avser att söka 
budgetkompensation för tillkommande hyra.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Omsorgsnämnden beslutar att Brohaga special/anpassas för 
målgruppen enligt sammanfattningen.

 Omsorgsnämnden beslutar att tre nya sviktlägenheter/korttidplatser 
skapas på 4 plan.

Hyreskonsekvens 511 700:-/år. Omsorgsförvaltningen avser att söka 
budgetkompensation för tillkommande hyra.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2017-02-21.
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ON § 27

Överklagande av förvaltningsrättens dom i 
mål nr 5928-16
Änr ON 2017/111

Beslut

 Omsorgsnämnden godkänner omsorgsförvaltningens förslag till 
överklagande.

Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen har upprättat förslag till överklagande av 
Förvaltningsrättens dom i mål 5928-16. Omsorgsförvaltningen föreslår 
att omsorgsnämnden yrkar att Kammarrätten upphäver 
Förvaltningsrättens dom med målnummer 5928-16 och fastställer 
Omsorgsnämndens beslut daterat den 18 maj 2016. 

Omsorgsnämnden yrkar om prövningstillstånd och överklagande av 
rubricerade dom och framställer om utveckling av talan av grunderna. 

Omsorgsnämnden yrkar även på inhibition i målet i avvaktan på 
Kammarrättens dom.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Omsorgsnämnden godkänner omsorgsförvaltningens förslag till 
överklagande.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2017-03-13.

Omsorgsförvaltningens beslut, daterat 2016-05-18.
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        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Förvaltningsrättens dom 2017-02-13 i mål nr 5928-16.

Omsorgsnämndens yrkande om inhibition, daterat 2017-02-22.

Kammarrättens meddelande 2017-02-27, mål nr 1057-17.

Kammarrättens protokoll 2017-03-06, mål nr 1057-17.

Fullmakt, daterad 2015-03-03.

Intyg om patientens hälsotillstånd, daterat 2015-03-16.

Läkarutlåtande om hälsotillstånd, daterat 2013-09-30.

Intyg av arbetsterapeut, daterat 2015-05-04.
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ON § 28

Remissvar avseende äldreboendegaranti för 
den som är 90 år eller äldre
Änr ON 2016/550

Beslut

 Ärendet utgår.
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Omsorgsnämnden 2017-03-16

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 29

Remiss av Grönstrategi för Kristianstads 
kommun
Änr ON 2017/7

Beslut

 Omsorgsnämnden antar omsorgsförvaltningens förslag till svar som 
sitt.

 Omsorgsnämnden tillställer tekniska nämnden yttrandet över remiss 
av Grönstrategi för Kristianstads kommun.

Sammanfattning

Omsorgsförvaltningen har tagit del av förslag till Grönstruktur för 
Kristianstads kommun. Grönstrategin är tänkt att bl.a. utgöra ett av flera 
underlag för kommande översiktsplaner.

Omsorgsförvaltningen delar uppfattningen att värnande av grönstrukturer 
är viktig ur många aspekter. Samtidigt måste dessa värden vägas mot 
andra behov av markanvändning.

Omsorgsförvaltningen saknar kompetens att i detalj granska förslag till 
Grönstruktur men ser det som positivt att så många aspekter som möjligt 
tas fram inför översiktsplanearbete. Det är därför bra att Grönstrategin är 
tänkt att utgöra ett av flera underlag för den översiktliga fysiska 
planeringen. Genom att i ett tidigt skede beakta konkurrerande eller 
kompletterande intressen av mark ökar förutsättningarna att få en smidig 
process för kommande detaljplaner.
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Omsorgsnämnden 2017-03-16

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Anta omsorgsförvaltningens förslag till svar som sitt

 Tillställa Tekniska nämnden yttrande över remiss av Grönstruktur för 
Kristianstads kommun

Beslutsunderlag

Förslag 2016-12-20 Grönstrategi 2017

Tjänsteutlåtande 2017-02-10
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ON § 30

Remiss avseende program för uppföljning 
och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare
Änr ON 2016/560

Beslut

 Omsorgsnämndens har inga synpunkter på program för uppföljning 
och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.

Nämndens behandling

Yrkanden

Caroline Hedenström (M) yrkar att nämnden ska ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningar för uppföljning och kontroll av den 
egna verksamheten.

Jan Nordström (V), Bo Kron (S), Niclas Nilsson (SD), Lisbeth Thorsson 
(L), Ann Andersson (C) samt ordförande Marianne Eriksson yrkar avslag 
på Caroline Hedenströms (M) förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer yrkanden mot varandra och finner att 
omsorgsnämnden beslutar avslå Caroline Hedenströms (M) yrkande.

Reservation

Caroline Hedenström (M), Emelie Nyberg (M) och Torgil Rundcrantz 
(M) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckningar

Niclas Nilsson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: ”Vi 
sverigedemokrater instämmer i moderaternas yrkande att även våra egna 
verksamheter måste kontrolleras och följas upp ordentligt men vi valde 
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        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

att yrka avslag på moderaternas yrkande då vi inte anser att det hörde 
hemma i detta ärendet”.

Mattias Svensson (KD) ställer sig bakom moderaternas förslag.

Sammanfattning
KSAU har beslutat, 2016-11-09 § 264, att skicka rubricerat ärende på 
remiss till samtliga nämnder i Kristianstads kommun. Remissen är 
föranledd av ändring i kommunallagen som innebär att kommunen skall 
göra följande:

 Enligt en ny bestämmelse som trätt i kraft 1 januari 2015, 3 kap 19 b 
kommunallagen (1991:900) ska kommunfullmäktige för varje ny 
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privat utförare. I programmet 
ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga 
föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska 
tillgodoses. Syftet med förändringarna i kommunallagen är att förbättra 
uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn 
i privata utförares verksamhet.

Förändringarna i kommunallagen innebär att kommunen ska 

- kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs 
av en privat utförare

- genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för 
allmänheten att få insyn

- se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i 
verksamhet som de lämnar till privata utförare

- i kommunfullmäktige besluta om ett program för varje 
mandatperiod med generella mål och riktlinjer när 
verksamheter drivs av privata utförare

- tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda 
brukare kan välja mellan olika utförare
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Omsorgsnämndens ansvarsområde omfattas av programmet genom de 
avtal som upprättas med privata utförare. Omsorgsförvaltningen har inga 
synpunkter eller invändningar på de delar som ingår i ansvarsområdet.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Omsorgsnämndens har inga synpunkter på Program för 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare.

Beslutsunderlag

Remiss från KSAU, 2016-11-09

Förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs 
av privata utförare, Kristianstads kommun.
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ON § 31

Anmälan av delegeringsbeslut
Änr ON 2017/71

Beslut

 Redovisningen godkänns.

Sammanfattning

- Förteckning över avtal 2017-01-19—2017-02-26.

- Återbesättandeprövning av tjänster, daterad 2017-02-20.

Sekretessbelagda delegeringsbeslut

(Dessa handlingar finns att tillgå i en särskild pärm).
 Delegeringsrapporter på fattade beslut 2017-02-01—2017-02-28 

inom SOL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade). Det kan till exempel gälla beslut om 
hemtjänst, vård- och omsorgsboende och insatser enligt LSS.

- Beslutade bostadsanpassningsbidrag 2017-02-01—2017-02-28.
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ON § 32

Meddelanden/delgivningar/rapporter
Änr ON 2017/72

Beslut

 Informationen noteras.

Sammanfattning

 Hid 2017.249

Inkommet mail angående rätt till heltid.

 Hid 2017.97

Meddelande från SKL:s styrelse om överenskommelse om män 
och jämställdhet.

 Änr 2016/398 Hid 2017.147

Kommunstyrelsens beslut, § 9 2017-01-25 om tillbyggnad med 
storkök på Allögården.

 Änr 2017/48 Hid 2017.148

Kommunstyrelsens beslut § 8 2017-01-25 om 
budgetkompensation för hyreskostnad avseende Forsalid.

 Änr 2017/49 Hid 2017.151, 2017.152 och 2017.153

Kommunstyrelsens beslut § 6 2017-01-25 avseende intern 
kontroll 2016.

 Hid 2017.288

Patientsäkerhetsberättelse för Amalia 2016.

 Hid 2017.286

Verksamhetsberättelse för Amalia 2016.
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 Hid 2017.183 

Patientsäkerhetsberättelse för Christiansro 2016.

 Hid 2017.188

Verksamhetsberättelse för Christiansro 2016.

 Hid 2017.253

Patientsäkerhetsberättelse för Lindåsa Äldrecentrum 2016.

 Hid 2017.270

Kvalitetsberättelse för Gertrud Care AB 2016.

 Hid 2017.335

Patientsäkerhetsberättelse 2016.

 Hid 2017.331

Kvalitetsberättelse 2016.
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ON § 33

Ärenden enligt lex Sarah
Änr ON 2017/73

Beslut

 Informationen noteras.

Sammanfattning

Rapporter

AVV20163351

Rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska övergrepp.

AVV20170062

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170174

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170194

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170195

Rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.

AVV20170227

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170254

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170265

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.
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AVV20170294

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170305

Rapport enligt lex Sarah avseende sexuella övergrepp.

AVV20170317

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170329

Rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska övergrepp.

AVV20170330

Rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska övergrepp.

AVV20170334

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170357

Rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska övergrepp.

AVV20170373

Rapport enligt lex Sarah avseende sexuella övergrepp.

AVV20170374

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170378

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170407

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170408

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170473

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170474

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.
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AVV20170519

Rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska övergrepp.

Utredningar

AVV20160472

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska 
övergrepp.

AVV20161628

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska 
övergrepp.

AVV20162513

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska 
övergrepp.

AVV20162700

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.

AVV20162817

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska 
övergrepp.

AVV20163065

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende psykiska övergrepp.

AVV20163131

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende psykiska övergrepp.

AVV20163209

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende psykiska övergrepp.

AVV20163213

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

AVV20163222

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.
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        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

AVV20163232

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende brister i 
dokumentation.

AVV20163236

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

AVV20163286

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska 
övergrepp.

AVV20163291

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

AVV20163351

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska 
övergrepp.

AVV20163399

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.

AVV20163413

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende psykiska övergrepp.

AVV20163413

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende psykiska övergrepp.

AVV20170062

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

Inspektionen för vård och omsorg 

AVV20163413

Anmälan till inspektionen för vård och omsorg.
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Privata utförare

Utredning av rapport enligt lex Sarah från Nya hemtjänsten, 
daterad 2017-01-20.
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ON § 34

Information - domar
Änr ON 2017/76

Beslut

 Informationen noteras.

Sammanfattning

Förvaltningsrättens dom 2017-01-23 i mål nr 7658-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-01-27 i mål nr 11560-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-02-13 i mål nr 5928-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-02-13 i mål nr 6302-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-02-14 i mål nr 8789-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-02-15 i mål nr 9481-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-02-15 i mål nr 10334-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-02-15 i mål nr 5671-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-02-17 i mål nr 7703-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-02-17 i mål nr 7079-16.

Kammarrättens dom 2017-02-03 i mål nr 4926-16.
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ON § 35

Informationsärenden
Änr ON 2017/74

Beslut

 Information noteras.

Sammanfattning

- I internbudget för 2017 är budgeterat för 6,0 årsarbetare på 
Demenscentrum.

- Genomlysning av Stöd- och serviceenheten samt 
planeringsdokument för Stöd- och serviceenheten.

- Plan för digitalisering.

- Rätt till heltid.

- Information om förändring i skatteberäkningen vid beräkning av 
avgifter.

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

- Bostads- och lokalförsörjningsplan redovisas vid sammanträdet i 
juni.
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ON § 36

Svar på initiativärende - Inför appen 
Netpublicator snarast
Änr ON 2017/59

Beslut

 Omsorgsnämnden anser initiativärendet besvarat.

Sammanfattning

Omsorgsnämnden behöver inte fatta beslut om att använda Netpublicator. 
Netpublicator ersätter Meetingdocs som används idag. Beslut har tagits 
av kommundirektör och Kommunstyrelsens presidium. 

Det blir ingen kostnad för nämnderna. Alla kostnader för Netpublicator, 
precis som för Meetingdocs hanteras av kommunledningskontoret. 
Hantering och kostnader av de förtroendevaldas Ipads hanteras också av 
kommunledningskontoret.

Utbildning och byte till Netpublicator bokas i april månad.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 att anse initiativet besvarat

Beslutsunderlag

Intiativärende – Inför appen Netpublicator – Sverigedemokraterna, 
daterat 2017-02-09.

Tjänsteärende svar på initiativärende, daterat 2017-03-15.
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