
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Omsorgsnämnden 2018-08-30

Plats och tid Östra kommunhuset, rum D503 13:00

Beslutande Marianne Eriksson (S), 
ordförande

Caroline Hedenström (M), 
vice ordförande Gunn Högberg (C)

Linnéa Sjögren (S) Emelie Nyberg (M) Jan Nordström (V)
Birgitta Book (S) Torgil Rundcrantz (M) Anders Nilsson (SD)
Lisbeth Thorsson (L) Ann Andersson (C) Anita Reimers (SD)

Tjänstgörande ersättare      
Lars Emilsson (S) istället för 
Thord Bagan (S)
Elsebeth Lemche (KD) 
istället för Torgil 
Rundcrantz (M) §§76, 78

Britt-Marie Hansson (L) 
istället för Ola Forslin (L) 

Malin Kemgren (SD) istället 
för Yvonne Svensson (SD) 

Ersättare Elisabeth Disley (L) Eva Nilsson (V) Karin Petersson (MP)
Elsebeth Lemche (KD)
               

Övriga närvarande Camilla Gärdebring, 
förvaltningschef

Alexandra Svensson, 
nämndsekreterare

Simon Hjortenbrink, 
upphandlare §§73, 75

Andréas Persson, IT-
samordnare §73

Ulrika J Olsson, planeringschef 
§73

Bo Rosengren, 
planeringssekreterare §75

Sofia Cederström, HR-chef 
§§      

Utses att justera Caroline Hedenström Justerare2      

Justeringens
tid och plats  

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

Alexandra Svensson

73, 75, 76, 78

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

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

Caroline Hedenström Justerare2      

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

Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2018-08-30

Datum då
anslaget sätts upp

2018-08-31 Datum då 
anslaget tas ned

2018-09-24

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Alexandra Svensson
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2018-08-30

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 73

Upphandling av verksamhetssystem
Änr ON 2018/225 1.2.2

Beslut
 Omsorgsnämnden beslutar att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att 

genomföra upphandling av verksamhetssystem.
 Omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat förfrågningsunder-

lag.
 Omsorgsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Sammanfattning
Avtal av nuvarande verksamhetssystem löper ut 2020-03-31.
Efter genomgång med ekonomi- och upphandlingsavdelningen är det 
fastställt att nuvarande avtal saknar förlängningsmöjligheter, varför upp-
handlingar behöver genomföras. 

Upphandlingens syfte är att tillgodose omsorgsförvaltningens behov av ett 
rättssäkert system som är lätthanterligt för användarna. Verksamhetssy-
stemet avser både verkställighet och myndighetsutövning samt dokumen-
tation enligt hälso- och sjukvårdslagen. Verksamhetssystemet ska bidra till 
att effektivisera verksamheten och att värna medarbetarnas tid för kärn-
verksamheten och kunderna. Verksamhetssystemet ska möjliggöra sam-
verkan och informationsöverföring mellan olika lagrum och verksamheter 
inom omsorgsförvaltningen. Verksamhetssystemet ska också möjliggöra 
för sammanhängande informationsflöden mellan olika huvudmän samt 
stödja möjligheten till mobila lösningar och säker inloggning. Med hjälp av 
verksamhetssystemet ska verksamheten kunna möta morgondagens be-
hov, förväntningar och krav.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2018-08-30

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Förberedelsearbete och framtagande av kravspecifikation har genomförts 
med intern projektorganisation (projektledare, styr- och projektgrupp, ar-
betsgrupper) samt med aktivitet- och tidsplaner. Målsättningen är att avtal 
med ny leverantör tecknas i december 2018 och att implementering av nytt 
verksamhetssystem sker under 2019.

För implementering/införande av nytt verksamhetssystem har återbesät-
tandeprövning gjorts och systemförvaltartjänst kommer att annonseras. 
Samverkan har skett med fackliga organisationer.

Upphandling och implementering kommer att kräva interna resurser. De 
interna insatserna beräknas kunna täckas inom befintliga budgetramar. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Omsorgsnämnden föreslås besluta att ge omsorgsförvaltningen i upp-

drag att genomföra upphandling av verksamhetssystem.
 Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna upprättat förfråg-

ningsunderlag.
 Omsorgsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslutsunderlag
Förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2018-08-30

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 75

Upphandling av driftsentreprenader för Vård- och 
omsorgsboenden
Änr ON 2018/282 8.7.1

Beslut
 Omsorgsnämnden beslutar att upphandla Amalia vård- och om-

sorgsboende med 36 platser.

 Omsorgsnämnden beslutar att upphandla Christiansro vård- och 
omsorgsboende med 44 platser.

 Omsorgsnämnden beslutar att upphandla Utställningsvägens vård- 
och omsorgsboende med 54 platser. 

 Omsorgsnämnden godkänner förslag till förfrågningsunderlag 
2018-08-09

 Omsorgsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Nämndens behandling
Yrkande

Caroline Hedenström (M), Emelie Nyberg (M) samt Torgil Rundcrantz (M) 
yrkar avslag på att-sats tre.

Jan Nordström (V) och Eva Nilsson (V) yrkar avslag.

Beslutsgång

Att-sats ’ Omsorgsnämnden upphandlar 3 st avtal om driftentreprenad för 
totalt 134 platser i Vobo’ delas upp till följande tre att-satser;

 Omsorgsnämnden beslutar att upphandla Amalia vård- och om-
sorgsboende med 36 platser.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2018-08-30

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Omsorgsnämnden beslutar att upphandla Christiansro vård- och 
omsorgsboende med 44 platser.

 Omsorgsnämnden beslutar att upphandla Utställningsvägens vård- 
och omsorgsboende med 54 platser. 

Avslagsyrkande från Moderaterna och Vänsterpartiet ställs mot Omsorgs-
förvaltningens förslag. Ordförande finner att Omsorgsförvaltningens för-
slag bifalles.

Reservation

Caroline Hedenström (M), Emelie Nyberg (M) samt Torgil Rundcrantz (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för avslag; det finns ett konstaterat 
behov av ytterligare 54 platser i vård- och omsorgsboende i kommunen. Vi 
från Moderaterna ser kritiskt på att ärendet hanterats med skiftande bud 
under processens gång. Både hyresavtal och drift bör behandlas i ett sam-
manhang på samma möte. Allt annat är att riskera verksamhetens kvalitet 
och medborgarnas säkerhet. Med anledning av ovanstående reserverar vi 
oss mot beslutet till förmån för avslag.

Jan Nordström (V) och Eva Nilsson (V) reserverar sig mot beslutet och 
lämnar följande reservation; Vänsterpartiet Kristianstads ståndpunkt är att 
Vård- och omsorgsboenden skall drivas i kommunal regi. Då Vänsterparti-
ets yrkande om avslag på förslaget inte vann nämndens bifall reserverar vi 
oss mot Omsorgsnämndens beslut.

Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen redovisar förslag till förfrågningsunderlag för upp-
handling av driftentreprenader för 134 platser i tre olika avtal. Avtalstiden 
för samtliga avtal föreslås vara 4 år.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2018-08-30

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Omsorgsnämnden föreslås upphandla 3 st avtal om driftentrepre-

nad för totalt 134 platser i Vobo

 Omsorgsnämnden föreslås godkänna förslag till förfrågningsunder-
lag 2018-08-09

 Omsorgsnämnden föreslås besluta om omedelbar justering.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-08-08

Förslag till Upphandlingsdokument 2018-08-24
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2018-08-30

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 75

Arbetsmiljöverket Inspektion Äldreomsorg
Änr ON 2018/165 1.8.2

Beslut
 Omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens svar 

 Omsorgsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Sammanfattning
I april genomförde Arbetsmiljöverket inspektioner i Kristianstads kom-
muns äldreomsorg. I detta ärende redovisas resultaten av inspektionerna 
såväl på förvaltningsnivå som enhetsnivå. Förvaltningens svar på den 
förvaltningsövergripande inspektionen ska lämnas senast den 30 augusti. 
Svar på de enhetsvisa inspektionerna lämnas och bereds av respektive 
enhet och samverkas med lokalt arbetsplatsombud, och behandlas därmed 
inte av nämnd.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens svar 
 Omsorgsnämnden föreslås besluta om omedelbar justering.

Beslutsunderlag
Svar till Arbetsmiljöverket Inspektion 25 april 2018 Omsorgsförvaltningen

Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket Omsorgsförvaltningen

Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket Charlottesborgshemmet

Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket Hemtjänst Åhus

Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket Almgården
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2018-08-30

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket vård- och omsorgsboende samt 
hemtjänst Skogåsa

Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket Österängs hemtjänst
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2018-08-30

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 78

Remiss Kommunikationspolicy Kristianstads kom-
mun
Änr ON 2018/184 1.2.2

Beslut

 Omsorgsnämnden lämnar remissvar enligt denna tjänsteskrivelse

 Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Kristianstads kommuns nuvarande kommunikationsplattform samlar 
policy, strategier och riktlinjer för kommunikation som gäller för Kristian-
stads kom-mun (antagen av KS 2013-02-20 § 33). Det har hänt mycket 
inom kommunikationsområdet på fem år. Olika kanaler har utvecklats och 
kraven på kommunikation ökar både internt och externt.  Därför behöver 
kommunikationspolicyn uppdateras. 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till en ny kommunikai-
sonspolicy som omfattar både intern och extern kommunikation. Den 
innehåller bland annat syfte, mål och olika principer för kommunikation. 
Den beskriver också ansvarsfördelningen för kommunikationen inom 
Kristianstads kommun.  

Målet har varit att göra förslaget till ny kommunikationspolicy mer heltäck-
ande, stöttande och göra ansvarsfördelningen tydligare. 

Kommunikationspolicyn ska kompletteras med riktlinjer och rutiner. Till-
sammans syftar de till att skapa tydlighet och gemensam identitet i kom-
mu-nens kommunikation.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2018-08-30

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Policyn tar sin utgångspunkt i två viktiga delar, demokrati och kommunens 
varumärke. 

Förslag till yttrande: 

Omsorgsnämnden är positiv till den uppdaterade kommunikationspolicyn. 
Heltäckande och tydlig i utformning. Nämnden vill framhålla vikten av 
samar-bete inom området mellan förvaltning och kommunledning. Välfun-
gerande idag och viktigt att detta fortsätter.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Omsorgsnämnden lämnar remissvar enligt denna tjänsteskrivelse

 Paragrafen justeras omedebart.

Beslutsunderlag
     

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018-04-27

Kommunikationspolicy för Kristianstads kommun – remissversion 

KSAU § 113 Kommunikationspolicy Kristianstads kommun

Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun
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