
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Omsorgsnämnden 2017-04-20

Plats och tid  13:00 – 17.40

Beslutande Marianne Eriksson (S), 
ordförande Caroline Hedenström (M)      

Torgil Rundcrantz (M)      
Bo Kron (S) Anders Nilsson (SD)      
Thord Bagan Yvonne Svensson (SD) § 37-43      
Birgitta Book (S) Ann Andersson (C)      
Lisbeth Thorsson (L) Jan Nordström (V)      

Tjänstgörande 
ersättare

Lars Emilsson (S) i stället för 
Yvonne Svensson § 44-49

Mattias Svensson (KD) i stället 
för Emelie Nyberg      

Britt-Marie Hansson (L) i stället 
för Gunn Högberg

Anita Reimers (SD) i stället för 
Niclas Nilsson      

Elisabeth Disley (L) i stället för 
Ola Forslin           

Ersättare Eva Nilsson (V) Lars Emilsson (S) § 37-43      

Övriga närvarande Camilla Gärdebring, 
förvaltningschef

Magnus Jönsson, 
nämndsekreterare      

Sofia Cederström § 48 Mette Davidsson § 41, § 48      
Maja Sandström Olsson § 42           

Utses att justera Caroline Hedenström        

Justeringens
tid och plats  2017-04-26 kl. 08.30, Östra kommunhuset

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

Magnus Jönsson

37-48

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

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

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

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

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

Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2017-04-20

Datum då
anslaget sätts upp

2017-04-27 Datum då 
anslaget tas ned

2017-05-22

Förvaringsplats
för protokollet Omsorgsförvaltningen

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

      

Magnus Jönsson
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-04-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 37

Protokoll från förvaltningsövergripande sam-
verkansgrupp
Änr ON 2017/131

Beslut

 Muntlig information. Protokollet bifogas till nästa nämnd. Informa-
tionen noteras.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-04-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 38

Synpunkter från referensgrupperna för Kom-
munala Pensionärsrådet och Kommunala Rå-
det för Funktionsnedsatta.
Änr ON 2017/132

Beslut

 Informationen noteras.

Sammanfattning

Skriftliga synpunkter på ärenden till omsorgsnämndens sammanträde 
2017-04-20 från referensgrupperna för Kommunala Pensionärsrådet och 
Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta 2017-04-19 delges omsorgs-
nämnden.

     

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-04-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 39

Omsorgsnämndens månadsrapport till Kom-
munstyrelsen efter mars 2017
Änr ON 2017/133

Beslut

 Omsorgsnämnden godkänner månadsrapporten med bedömd årspro-
gnos efter mars månad.

 Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att 
genomföra en riskanalys avseende de ekonomiska konsekvenserna 
med nuvarande genomförandeplan för ”rätten till heltid” och vad des-
sa kan innebära för verksamheten. Analysen ska redovisas snarast 
möjligt.

Omsorgsnämnden

Yrkanden

Moderaterna och Kristdemokraterna yrkar att förvaltningschefen ges i 
uppdrag att genomföra en riskanalys avseende de ekonomiska konse-
kvenserna med nuvarande genomförandeplan för ”rätten till heltid” och 
vad dessa kan innebära för verksamheten. Analysen ska redovisas snarast 
möjligt.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan om omsorgsnämnden godkänner Moderaternas 
och Kristdemokraterna yrkande och finner att omsorgsnämnden beslutar 
att godkänna Moderaternas och Kristdemokraterna yrkande.

Sammanfattning

Efter mars månad konstateras att nettokostnaden för perioden ligger i 
paritet med riktvärdet för förbrukningen av budgeten. Ingen avvikelse 
prognostiseras för helåret. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-04-20

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Omsorgsnämnden godkänner månadsrapporten med bedömd årspro-
gnos efter mars månad.

Beslutsunderlag

Månadsrapport mars, omsorgsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-04-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 40

Stimulansmedel - ökad bemanning
Änr ON 2017/89

Beslut

 Omsorgsnämnden beslutar att fördela medel i enlighet med förvalt-
ningens hantering av stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen 2017.

 Omsorgsnämnden beslutar att med krav på återrapportering tilldela 
de privata utförarna totalt 861 tkr: A-team Hemtjänst AB 9 tkr, Före-
nade Care, Amalia, 265 tkr, Förenade Care Christiansro 324 tkr, Ger-
trud Care 86 tkr samt Nya Hemtjänsten 177 tkr.

 Omsorgsnämnden beslutar att återkräva 25 tkr av Gertrud Care av 
föregående års tilldelade stimulansmedel som ej utnyttjats.

Nämndens behandling

Yrkanden

Jan Nordström (V) yrkar avslag på stimulansmedel på 9000 kronor till A-
team Hemtjänst AB.

Vice ordförande Caroline Hedenström (M) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag.

Anders Nilsson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande Marianne Eriksson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag och Jan Nordströms (V) förslag 
mot varandra och finner att omsorgsnämnden beslutar att avslå Jan Nord-
ström (V) yrkande.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-04-20

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Sammanfattning

Regeringen fattade under våren 2015 beslut om att införa ett stimulansbi-
drag 2015-2018 för att öka bemanning inom äldreomsorgen. Stimulans-
medlen får endast användas till personalkostnader med syfte att öka 
tryggheten och kvaliteten för den enskilde. I Kristianstads kommun har 
alla utförare av hemtjänst och särskilda boenden givits möjlighet att 
ansöka om medel. Omsorgsförvaltningen har för avsikt att använda me-
del inom egen regi för den bemanning som planerats sedan 2015 och 
2016 samt bygga upp en grundbemanning för hemgångsstödet. Fem 
privata utförare har ansökt om medel för 2017 om totalt 2 871 tkr. Åter-
rapportering av 2016 års tilldelade medel har gjorts till Socialstyrelsen. 
Gertrud Care har inte förbrukat 25 tkr av tilldelade medel, vilka åter-
krävs.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Omsorgsnämnden beslutar att fördela medel i enlighet med förvalt-
ningens hantering av stimulansmedel för ökad bemanning inom 
äldreomsorgen 2017.

 Omsorgsnämnden beslutar att med krav på återrapportering tilldela 
de privata utförarna totalt 861 tkr: A-team Hemtjänst AB 9 tkr, Före-
nade Care, Amalia, 265 tkr, Förenade Care Christiansro 324 tkr, Ger-
trud Care 86 tkr samt Nya Hemtjänsten 177 tkr.

 Omsorgsnämnden beslutar att återkräva 25 tkr av Gertrud Care av 
föregående års tilldelade stimulansmedel som ej utnyttjats.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Sammanställning

Bilaga 2 A-team Hemtjänst 

Bilaga 3 Förenade Care, Amalia

Bilaga 4 Förenade Care, Christiansro
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-04-20

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Bilaga 5 Gertrud Care AB

Bilaga 6 Nya Hemtjänsten

Bilaga 7 Återrapportering till socialstyrelsen

Bilaga 8 Återrapportering

Bilaga 9 Återrapportering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-04-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 41

Intern Kontroll 2017
Änr ON 2017/139

Beslut

 Omsorgsnämnden godkänner Intern kontrollplan 2017.

 Omsorgsnämnden godkänner tidplan och organisation för arbetet med 
intern kontroll 2017.

Sammanfattning

I januari 2016 beslutade omsorgsförvaltningens ledningsgrupp om en ny 
modell för intern kontroll som bygger på de anvisningar som finns i 
Kristianstads kommuns handbok för intern kontroll 2015. Målet är att få 
en övervakad kontroll med standardiserade metoder, regelbundna tester 
och att bristerna följs upp av ledningen.

Intern kontrollgrupp för omsorgsförvaltningen består av ekonomichef 
(samordnare), HR-chef, MAR, HR-specialist, utvecklingsstrateg. För 
detaljplanering och genomförande av intern kontroll av verksamhetspro-
cesser svarar MAR, MAS och verksamhetscontroller. Kontrollarbetet 
genomförs bland annat genom strukturerade gruppintervjuer med enhets-
chefer. 2017 års interna kontroll ska vara avslutad och beslutad av om-
sorgsnämnden den 30 november 2017 och 2018 års kontrollplan ska 
beslutas av nämnden senast 30 april 2018.

Stor vikt har lagts vid att skapa en systematisk process med förankring i 
OF:s ledning vid framtagning av intern kontrollplan för verksamhetspro-
cesser. 2016 års kontrollområden omfattar även 2017 med skillnaden att 
år 2016 fokuserades på vård- och omsorgsboende och 2017 ordinärt 
boende. De kontrollområden som efter 2016 års arbete med intern kon-
troll fortsatt har bedömd hög risknivå hanteras i särskild ordning under 
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-04-20

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

2017. De områden som omfattas är avvikelser, hantering av allmänna 
handlingar, ekonomistyrning och sjukfrånvaro. Hantering sker inom ra-
men för de kommunövergripande kontrollområdena respektive Kvalitets-
rådets förbättringsarbete och återredovisas i samband med rapporten för 
årets intern kontroll.

Därutöver har även mål i styrkorten, lagar, revisionsrapporter och före-
skrifter riskbedömts och sedan förts samman till en intern kontrollplan. 
Kontrollplanen omfattar också de beslutade kommungemensamma kon-
trollområdena, vilka har riskbedömts utifrån förvaltningens perspektiv.

Sammanfattningsvis omfattar kontrollplanen förvaltningens verksamhets-
processer i egenregi, stödprocesser och kommungemensamma kontroll-
områden. En detaljerad beskrivning av respektive kontrollprocess åter-
finns i Intern kontroll-rapporten som beslutas av nämnden i november. 
Förvaltningen kommer under 2017 att arbeta vidare med dokumenterad 
riskbedömning inom HR, IT och Myndighetsenheten som utvecklings-
område. 

Kontroll av privata utförare görs utifrån samma områden men genomförs 
och presenteras i en separat rapport om verksamhetsuppföljning privata 
utförare Änr 2017/18.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Omsorgsnämnden föreslås godkänna Intern kontrollplan 2017

 Omsorgsnämnden föreslås godkänna tidplan och organisation för 
arbetet med intern kontroll 2017

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, Intern kontrollplan 2017, date-
rad 2017-03-30

Intern kontrollplan 2017
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-04-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 42

Patientsäkerhetsberättelse 2016
Änr ON 2017/141

Beslut
 Omsorgsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 

för 2016.

Sammanfattning

Patientsäkerhet handlar om skydd mot vårdskada. Enligt Patientsäker-
hetslagen 2010:659 ska vårdgivaren senast 1 mars varje år, upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Skrivelsen ska utgöra underlag för hur det 
systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits, presentera resultat 
samt ge förbättringsförslag för ökad patientsäkerhet.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna patientsäkerhetsbe-

rättelsen för 2016.

Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse ON 2017.335
Tjänsteutlåtande 2017-03-28
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-04-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 43

Delgivning av inkomna remisser avseende 
ramavtal – vård- och omsorgsboenden
Änr ON 2016/509

Beslut

 Informationen noteras.

Sammanfattning

Omsorgsnämnden beslutade 2017-02-09 att skicka ut och inhämta syn-
punkter på föreslaget förfrågningsunderlag till presumtiva leverantörer. 
Remissvar har kommit in från följande och delges omsorgsnämnden:

 Attendo

 Axeltorp

 Lindåsa

 Vardaga

 Vittsjö sjukhem

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Informationen noteras.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-04-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 44

Anmälan av delegeringsbeslut
Änr ON 2017/122

Beslut

 Informationen noteras.

Sammanfattning

- Förteckning över avtal 2017-02-27—2017-03-30.

- Återbesättandeprövning av tjänster, daterad 2017-03-20.

Sekretessbelagda delegeringsbeslut

(Dessa handlingar finns att tillgå i en särskild pärm).
- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2017-03-01—2017-03-31. 

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

- Beslutade bostadsanpassningsbidrag 2017-03-01—2017-03-31.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-04-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 45

Meddelanden/delgivningar/rapporter
Änr ON 2017/137

Beslut

 Informationen noteras.

Sammanfattning

 Hid 2017.554

Verksamhetsplan för Tätörtsvägen vård- och omsorgsboende – 
självstyrande enhet.

 Änr 2017/135 Hid 2017.534

Beslut från KSAU 2017-03-14 § 71 avseende remissutskick Gall-
ringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse.

 Änr 2017/94 Hid 2017.362 och 2017.364

Beslut från KS 2017-02-15 § 30 avseende Ärende- och doku-
menthanteringspolicy.

 Änr 2017/41 Hid 2017.392

Beslut från IVO 2017-03-01 avseende klagomål från anhörig. 
IVO avslutar ärendet.

 Hid 2017.400

Beslut från IVO 2017-03-02 avseende lex Maria. IVO avslutar 
ärendet.

 Änr 2017/101 Hid 2017.403

Begäran om yttrande från IVO 2017-03-03 avseende ej verkställt 
beslut.

 Änr 2017/19 Hid 2017.395

Protokoll från Kommunala Pensionärsrådet 2017-01-27.

 Änr 2017/20 Hid 2017.358
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-04-20

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

Protokoll från Kommunala Rådet för Funktionsnedsatta 2017-02-
23.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-04-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 46

Information - domar
Änr ON 2017/142

Beslut

 Informationen noteras.

Sammanfattning

Förvaltningsrättens dom 2017-02-24 i mål nr 9743-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-02-24 i mål nr 9929-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-02-27 i mål nr 5558-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-02-28 i mål nr 6375-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-03-01 i mål nr 10240-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-03-03 i mål nr 537-17.

Förvaltningsrättens dom 2017-03-03 i mål nr 6377-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-03-15 i mål nr 982-17.

Förvaltningsrättens dom 2017-03-16 i mål nr 10989-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-03-16 i mål nr 11312-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-03-22 i mål nr 8042-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-03-23 i mål nr 11423-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-03-28 i mål nr 13443-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-03-28 i mål nr 13926-16.

Förvaltningsrättens dom 2017-03-28 i mål nr 193-17.

Förvaltningsrättens dom 2017-03-29 i mål nr 7644-16.

Kammarrättens dom 2017-03-06 i mål nr 1057-17.

Kammarrättens dom 2017-03-24 i mål nr 1057-17.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-04-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 47

Ärenden enligt lex Sarah
Änr ON 2017/143

Beslut

 Informationen noteras.

Sammanfattning

Rapporter

AVV20170637

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170701

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i bemötande.

AVV20170737

Rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.

AVV20170740

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170764

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i rättssäkerhet vid genom-
förande av insatser.

AVV20170776

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170779

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170826

Rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiskt övergrepp.

AVV20170829

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

Omsorgsnämnden 2017-04-20

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

AVV20170922

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

AVV20170946

Rapport enligt lex Sarah avseende brister i utförande av insats.

Utredningar

AVV20162029

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

AVV20162962

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

AVV20162983

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

AVV20163061

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende fysiskt övergrepp.

AVV20163073

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

AVV20163096

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

AVV20163303

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

AVV20163325

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

Omsorgsnämnden 2017-04-20

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

AVV20170053, AVV 20173029 och AVV201703330

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska över-
grepp.

AVV20170067 

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

AVV20170069

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende fysiskt övergrepp.

AVV20170194 och 20170637

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende fysiska övergrepp.

AVV20170227

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

AVV20170254

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

AVV20170317

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

AVV20170357

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende ekonomiska över-
grepp.

AVV20170373

Utredning av rapport enligt lex Sarah avseende sexuellt övergrepp.

AVV20170374

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

AVV20170473
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2017-04-20

        Utdragsbestyrkande                                    Justerarens signatur

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

AVV20170474

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

Inspektionen för vård och omsorg

AVV20163413

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2017-03-08 att avslu-
ta ärendet.
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Omsorgsnämnden 2017-04-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 48

Informationsärenden
Änr ON 2017/144

Beslut

 Information noteras.

Sammanfattning

- Rätt till heltid.

- Hemgångsstöd.

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

- Månadsstatistik personal, anställningsformer och sjuktal.
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Omsorgsnämnden 2017-04-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 49

Initiativärende
Änr ON 2017/156

Beslut

 Omsorgsnämnden beslutar att överlämna initiativärendet till om-
sorgsförvaltningen för beredning. 

Initiativärendets förslag till Omsorgsnämnden

 Att omsorgsnämnden ger omsorgförvaltningen i uppdrag att till-
fråga Tätörtsvägen om de vill bli pilotverksamhet när det gäller 
nya digitala lösningar.

 Att omsorgsnämnden ger omsorgförvaltningen i uppdrag att till-
fråga Tätörtsvägen om de kan tänka sig att inom ramen för detta 
testa tillsyn via kameror på vård- och omsorgsboendet.

 Att den digitala planen justeras i enlighet med detta beslut.

Beslutsunderlag

Moderaternas initiativärende.
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