
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Omsorgsnämnden 2019-03-14

Plats och tid Östra kommunhuset D 503 13:00 – 16:50. Mötet ajournerat 14:41 – 14:55, 16:20 – 
16:30

Beslutande Emelie Nyberg (M) Kristina Lindbåge (S) Ewa Jakobsen (M)
Torgil Rundcrantz (M) Lisbeth Thorsson (L) Ola Forslin (L)
Ingrid Karlsson (C) Elsebeth Lemche (KD) Tommy Carlsson (S)
Alf Öien (S) Anders Nilsson (SD) Anita Reimers (SD) 

Malin Kemgren (SD) Henric Colliander (SD) Bo Kron (S) Tjänstgörande 
ersättare

Ersättare Sylvia Olander (M) Efa Nilsson (V) Annette Granath (SD)
Håkan Englund (SD)
               
               

Övriga närvarande Ulrika Olsson
Planeringschef

Emelie Josephsson
Nämndsekreterare

Helena Back
Ekonomichef

Lise-Lott Lindberg § 24
Myndighetschef

Veronika Johansson § 24
Biståndshandläggare

Sofia Cederström§ 32
HR-chef

          

Utses att justera Kristina Lindbåge (S)      

Justeringens
tid och plats  Östra kommunhuset, 2019-03-19

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

Emelie Josephsson

23-38

Ordförande ………………………………………
Emelie Nyberg           

Justerare ………………………………………

Kristina Lindbåge (S)      

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

Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2019-03-14

Datum då
anslaget sätts upp

2019-03-19 Datum då 
anslaget tas ned

2019-04-10

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Emelie Josephsson
Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden 2019-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 23

Inledning
  

Fastställande av dagordning

 Ärende 11, Verksamhetsberättelse 2018, lyfts ut. Information om lex 
Sarah, under ärende 4, utgår. Dagordningen fastställs.

- Initiativärende inlämnas från Socialdemokraterna angående Char-
lottesborgs demenscentrum: ”Låt behovet styra omsorgen, inte re-
surserna styra bemanningen”.  Ärendet tas upp på nämndsmötet 
den 25 april.

Upprop
 Se sidan 1.

Val av justerare

 Kristina Lindbåge (S) väljs till justerare för dagens protokoll.
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ON § 24

Informationsärenden Omsorgsnämnden 2019-03-
14
Änr ON 2019/47 1.2.7

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning

- Information boendeprioriteringsprocessen

Föredragande Lise-Lott Lindberg, Myndighetschef, Veronika Johans-
son, Biståndshandläggare. 

- Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsboende 
samt korttidsboende 190308

- Information angående organisationsförändring kostenheten

- Information budget, styrkort

Föredragande Helena Back, ekonomichef, Ulrika Olsson, planerings-
chef
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ON § 25

Anmälan av delegeringsbeslut till Omsorgsnämnden
Änr ON 2019/48 1.2.3

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning
- Förteckning över avtal 190126 -190222

- Återbesättandeprövning av tjänster; daterad 190307

Sekretessbelagda delegeringsbeslut

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

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2019-02-01—2019-02-28 
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.

- Beslut om bostadsanpassning 2019-01-01—2019-01-31
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ON § 26

Synpunkter från referensgrupperna KPR och KRF
Änr ON 2019/6 1.2.7

Beslut
 informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning
Referensgruppen lämnar inga synpunkter på nämndens handlingar.  
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ON § 27

Protokoll från förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp
Änr ON 2019/7 1.2.7

Beslut
 informationen läggs till handlingarna 

     

Beslutsunderlag
Protokoll förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2019-03-06
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ON § 28

Utvärdering av Senior Sport School
Änr ON 2019/50 1.2.7

Beslut
 informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning
- Utvärdering Senior Sport School, Kristianstad hösten 2018 
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ON § 29

Kvalitetsberättelse 2018 Näsby hemtjänst
Änr ON 2018/189 8.7.1

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning
Kvalitetsberättelse 2018 Näsby hemtjänst AB, 190219
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ON § 30

Omsorgsnämndens månadsrapport till 
Kommunstyrelsen
Änr ON 2019/60 1.4.1

Beslut
 godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter februari 

månad

Sammanfattning
Efter februari månad konstateras att nettokostnaden för perioden ligger i     
enlighet med riktvärdet för förbrukningen av budgeten. Nämnden progno-
stiserar ett nollresultat för helåret 2019.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter februa-

ri månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande omsorgsnämndens månadsrapport till KS 190312

Månadsrapport, omsorgsnämnden 190312
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ON § 31

Intern kontroll 2019
Änr ON 2019/43 1.2.1

Beslut
 godkänna Intern kontrollplan 2019

 godkänna tidplan och organisation för arbetet med intern kontroll 
2019

  ta informationen till protokollet gällande uppföljning av beslutade 
åtgärder för 2018 års resultat av intern kontroll

Sammanfattning
Under de senaste åren har ett fortlöpande arbete och utveckling skett 
gällande förvaltningens arbete med intern kontroll. Målet är att på sikt få 
en standardiserad kontroll med dokumenterade kontroll- och styraktivite-
ter enligt kom-munens handbok för intern kontroll. 

Ett utvecklat arbete har skett med process- och riskinventering som grund 
för utvecklingsarbete.

Under 2018 har arbetet med att skapa en systematisk process som grund 
för den interna kontrollen fortsatt och utvecklats. Respektive verksamhets-
ansvarig har kartlagt, riskbedömt och prioriterat sina processer. Arbetet 
har kommit olika långt i verksamhetsområdena och det bedöms vara ett 
fortsatt kontinuerligt arbete över tid.

Intern kontrollgrupp för omsorgsförvaltningen är förvaltningens lednings-
grupp.
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Utifrån resultatet av årets processinventering och tillhörande riskinvente-
ring, mål i styrkortet, lagstiftning och föreskrifter samt aktuella revisions-
rapporter för förvaltningen, har förvaltningsledningen tagit beslut om för-
slag till intern kontrollplan för 2019.

I årets interna kontroll finns två kommungemensamma områden, vilka är 
inköpsstyrning/upphandling och arbetsmiljö/hälsofrämjande arbete. För 
dessa områden har i skrivande stund kontrollområdena och aktiviteterna 
inte definierats.

Utifrån respektive kontrollaktivitet kommer en planering och genomföran-
de av intern kontroll att genomföras. Målsättningen är att fortsätta som 
föregående år med att involvera verksamheterna i kontrollaktiviteterna på 
olika sätt. Återrapportering till omsorgsnämnden planeras till november.

Återkoppling av beslutade åtgärder utifrån resultat av 2018 års in-
tern kontroll

Arbete pågår på olika sätt utifrån de åtgärder som beslutades om efter 
2018 års interna kontroll. Nedan följer en kort beskrivning utifrån de olika 
kontrollområdena:

Social dokumentation/genomförandeplan – utbildningsinsatser pågår på 
olika sätt i förvaltningens olika verksamheter, arbete gällande ansvarsför-
delning och uppdatering av rutiner pågår. Utvecklingsarbete inom detta 
område bedöms vara ett fortlöpande pågående arbete i samtliga verksam-
heter.

Myndighetsutövning – Rutin för årliga uppföljningar har upprättats och 
egenkontroller har genomförts inom LSS området under slutet av 2018.

Arkiv – planering för inköp av godkänd förvaring är gjord och delvis ge-
nomförd. För utrymme till arkivering pågår dialog om alternativ för lös-
ning.

Egenkontroller – arbete med att säkerställa egenkontroller i samtliga 
verksamheter pågår och planeras för 2019. Rutiner och förvaltningsöver-
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gripande struktur kommer att arbetas fram under våren. I samband med 
rapport av 2019 års interna kontroll är målsättningen att kunna rapportera 
inom vilka områden genomförda egenkontroller är gjorda.

Hälso- och sjukvård, uppföljning av genomförda åtgärder – utbildningsin-
satser gällande dokumentation samt handledning pågår. Egenkontroller är 
inplanerade under året.

Avtalshantering – Förbättringsarbete gällande förvaltningens arbete med 
att systematisera och skapa struktur och ordning för avtalshantering kom-
mer att ske under året. Arbetet har ännu inte påbörjats på grund av vakan-
ta tjänster.

Upphandling/inköpsstyrning – åtgärder utifrån resultatet av granskningen 
för de tre leverantörer som valdes 2018 är genomförda och egenkontroller 
planeras att genomföras under året.

Arbetsmiljö/rehabilitering/hälsofrämjande arbete - Informationsinsatser 
och översyn av vissa rehabiliteringsärenden är genomförda. Utvecklingsar-
bete och olika åtgärder behövs fortlöpande över tid.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Att godkänna Intern kontrollplan 2019
 Att godkänna tidplan och organisation för arbetet med intern kon-

troll 2019
 Att ta informationen till protokollet gällande uppföljning av beslu-

tade åtgärder för 2018 års resultat av intern kontroll

Beslutsunderlag
Förslag Intern kontrollplan 2019

Tjänsteutlåtande intern kontrollplan 2019 samt återrapportering av 2018 
års beslutade åtgärder, 2019-02-19

Granskningsrapporter 2018 och tjänsteutlåtande, 2018-11-19
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ON § 32

Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket
Änr ON 2018/165 1.8.2

Beslut
 godkänna Omsorgsförvaltningens svar på föreläggande från Ar-bets-

miljöverket nr 2018/006836

Sammanfattning

 I maj 2018 gjorde Arbetsmiljöverket inspektioner på fem arbetsplatser 
inom Omsorgsförvaltningen. Tre av dem inom särskilt boende; De-
menscentrum Charlottesborg, Skogåsa samt Almgården. Två hemtjänst-
grupper; Åhus centrala samt Österäng. Inspektionerna var en del av Ar-
betsmiljöverkets stora granskning av äldreomsorgen i hela landet.

 Resultatet av inspektionerna blev att var och en av arbetsplatserna fick 
ett inspektionsmeddelande med de krav på åtgärder som Arbetsmiljö-
verket menade behövde vidtas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Ett separat 
inspektionsmeddelande gick till Omsorgsförvaltningen som helhet, med 
krav på sådana åtgärder som Arbetsmiljöverket bedömde att de behöv-
de göras förvaltningsövergripande. Omsorgsförvaltningen vidtog åtgär-
der i enlighet med kraven, och lämnade svar till Arbetsmiljöverket den 
31 augusti.

Under september genomförde Arbetsmiljöverket uppföljande besök på 
de inspekterade arbetsplatserna. Efter uppföljningen bedömde Arbets-
miljöverket att samtliga krav man ställt på respektive arbetsplats var 
uppfyllda, liksom flertalet av de krav man ställt på förvaltningen som 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-03-14

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

helhet. Dock ansåg man att några punkter krävde ett fortsatt arbete, och 
gällande dessa utfärdade man ett så kallat föreläggande med vite. Före-
läggandet innebär att förvaltningen har på sig till 17 april att vidta de 
åt-gärder som Arbetsmiljöverket ställt krav på, annars riskerar förvalt-
ningen att få betala ett vite om 80 000 kr.

Arbetsprocessen 

HR-chef Sofia Cederström har haft huvudansvar för att samordna arbe-tet 
utifrån de olika kraven i föreläggandet samt för framtagande av ruti-ner 
och material som svarar mot krav nr 1 och 2. Gällande krav nr 1 så ställde 
Arbetsmiljöverket samma krav i samband med en annan inspekt-ion som 
gällde en arbetsplats inom Funktionsstöd. I det ärendet gjordes en uppföl-
jande inspektion den 19 december 2018 och i samband med denna bedöm-
de Arbetsmiljöverket att förvaltningen uppfyllde kraven. Därför görs en 
hänvisning till det ärendet i svaret på föreläggandet.

Krav nr 3, 4 och 5 riktar sig specifikt mot arbete i ordinärt boende, och där 
har verksamhetschef Nicolaj Håkansson drivit arbetet i samråd med en-
hetschefer inom verksamhetsområdet. Gällande krav nr 4 har även IT-sam-
ordnare Andréas Persson svarat för den tekniska delen.

Gemensamma möten med huvudskyddsombud där krav samt åtgärder 
behandlats har genomförts vid två tillfällen. Svaret samverkas i Förvalt-
ningsövergripande samverkansgrupp 2018-03-06.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 godkänna Omsorgsförvaltningens svar på föreläggande från Ar-
betsmiljöverket nr 2018/006836
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Beslutsunderlag

 Omsorgsförvaltningens svar på föreläggande inkl bilagor, daterat 
2019-02-21 

 Föreläggande med vite från Arbetsmiljöverket, daterat 2019-01-15 

 Omsorgsförvaltningens svar på inspektionsmeddelande gällande 
krav på förvaltningsövergripande åtgärder, daterat 2018-08-24 

 Inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket, daterat 2018-05-
08 
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ON § 33

Granskning av styrning och ledning av LSS-
verksamheten
Änr ON 2019/55 8.8.1

Beslut
 ställa sig bakom förvaltningens svar till revisionen och lämna detta svar 

till revisionen

 ta informationen till protokollet

Sammanfattning

Den samlade bedömningen är att nämnden delvis säkerställer en ända-
målsenlig styrning och ledning av LSS-verksamheten med en tillräcklig 
intern kontroll. Granskning pekar på några områden där man uppmanar 
nämnden vidare utveckling och bevakning. 

Förvaltningens svar på hur man hanterar de i revisionen uppmärksamma-
de områdena.

Avseende styrning av de nya verksamhetsområdena – Stöd och service 
har bytt namn till funktionsstöd och samtidigt delats i två verksamhetsom-
råden. Samverkan mellan verksamhetsområdena är central.  Då verksam-
heten nu har två chefer kommer samverkan mellan områdena att utvecklas 
under året. Båda verksamhetscheferna tillhör förvaltningens lednings-
grupp. Verksamhetsplaner, uppföljning och intern kontroll görs på samma 
sätt som i hela förvaltningen. 

Avseende mallar för verksamhetsplaner - Under 2019 kommer arbe-
tet med utveckling av verksamhetsplaner att fortsätta både avseende 
struktur och uppföljning. 2018 var första året de användes i den form som 
granskades i revisionen. Det gjordes då ett enhetligt arbete på övergripan-
de nivå och varje verksamhetsområde följde gemensam mall för verksam-
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hetsnivån då det gällde att skapa verksamhetsplaner och tillhörande hand-
lingsplaner. Varje chef hade sedan möjlighet att arbete med sina planer och 
handlingsplaner i resp område, dessa har också delats med revisionen och 
de har under 2019 inte varit enhetliga. Utvecklingsarbetet fortsätter under 
2019.   

Rapportering av avvikelser – Det befintliga avvikelsesystemet kommer 
att ersättas under 2019, vilket medför en automatisk uppdatering för alla 
medarbetare kring dessa frågor. Utöver detta är avvikelse en väsentlig del 
av introduktionen för nya medarbetare som hela tiden utvecklas. Det har 
också arbetats fram en checklista för APT där punkten finns med så att man 
får kontinuerlig genomgång i alla arbetslag.

Intern kontroll av egenkontroller kommer att finnas med på förvaltning-
ens förslag till internkontroll plan för 2019. Egenkontroller sker på olika 
sätt inom flera områden i förvaltningen. Vid internkontroll sker ett urval 
årligen som kontrolleras.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 ställa sig bakom förvaltningens svar till revisionen och lämna detta 

svar till revisionen.
 ta informationen till protokollet

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av LSS-verksamhe-
ten, 2019-02-08

Granskning av styrning och ledning av LSS-verksamheten, Kommunrevisio-
nen, 2018-12-13
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ON § 34

Politikerråd för färdtjänst
Änr ON 2018/116 2.6.4

Beslut
 Omsorgsnämnden beslutar utse ON:s ordförande, Emelie Nyberg (M), 

till ordinarie och ON:s v ordf, Kristina Lindbåge (S), som ersättare för 
deltagande i samråd på politikernivå med Region Skåne/Skånetrafiken

 Omsorgsnämnden beslutar uppmana KPR och KRF att utse vardera en 
representant till Skånetrafikens kundråd

Sammanfattning
I avtal om fortsatt finansiering av färdtjänst åtar sig kommunen att utse en 
ordinarie och en ersättare att på politikernivå delta i samråd mellan Skåne-
trafiken och kommunerna två gånger per år. Vidare ges kommunerna 
möjlighet att utse två representanter att delta i kundråd. Dessutom har 
Omsorgsförvaltningen utsett en tjänsteman att ansvara för de övergripan-
de kontakterna med Skånetrafiken avseende färdtjänst.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Omsorgsnämnden beslutar utse ON:s ordförande till ordinarie och 

ON:s v ordf som ersättare för deltagande i samråd på politikernivå 
med Region Skåne/Skånetrafiken

 Omsorgsnämnden beslutar uppmana KPR och KRF att utse vardera 
en representant till Skånetrafikens kundråd
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Beslutsunderlag
Överenskommelse om fortsatt finansiering, Änr ON 2018/116 2.6.4

Tjänsteutlåtande 2019-02-20
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ON § 35

Förslag till kontaktpolitiker för 
omsorgsförvaltningens verksamheter 2019-2022
Änr ON 2019/56 1.2.1

Beslut
 utse kontaktpolitiker för mandatperioden 2019—2022  i enligt med 

reglemente för kontaktverksamhet med omsorgsförvaltningens verk-
samheter enligt bilaga 1.

Sammanfattning
Omsorgsnämndens ledamöter ska, för att kunna fullgöra sina uppdrag, ges 
goda möjligheter till kontakter med de verksamheter som faller inom 
nämndens ansvar. Syftet med kontakt-verksamheten är att ge förutsätt-
ningar till en dialog mellan politiker, kunder och verksamhet. 

Kontaktverksamheten är inte forum för beslut eller ställningstaganden. 
Ledamöter företräder Omsorgsnämnden och inte sina politiska partier i 
detta sammanhang.

Omsorgsnämnden utser en grupp av kontaktpersoner till varje område och 
enhet. Vid varje mandatperiods början fastställer nämnden det antal kon-
taktpersoner som ska utses till varje område/enhet. Respektive enhetschef 
är tillsammans med kontaktpersonerna ansvarig för att planera kontakt-
verksamheten i området. Enhetschefen initierar en första träff, när nya 
kontaktpersoner utsetts. Kontaktpersoner har alltid möjligheter att själva 
ta initiativ till besök i verksamheter. 

Varje område/enhet ska informera kunder och verksamhet om kontakt-
verksamheten. 
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Enhetschefer och kontaktpersoner planerar gemensamt kontaktverksam-
heten i området/enheten. Kontaktpersoner ska ges information om och 
bjudas in till aktiviteter/möten med kunder och närstående. Information 
ska ges på ett sådant sätt att kontaktpersonerna ges förutsättningar att 
själva ta initiativ till att medverka i olika sammanhang. 

Idéer och frågor som tas upp i samband med kontaktträffar ska föras vida-
re till ansvarig enhetschef eller till Omsorgsnämnden, om det rör frågor 
som nämnden bör ha kännedom om eller har att besluta om. 

Ersättning för kontaktuppdrag kan ges för maximalt åtta halvdagar per år. 
Kontakter ska redovisas på en särskild blankett senast den 1 december 
samma år som kontaktträffar ägt rum. Dessa kontakter redovisas i sin 
helhet på nämndens första sammanträde nästkommande år.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 utse kontaktpolitiker för mandatperioden 2019—2022  i enligt med 

reglemente för kontaktverksamhet med omsorgsförvaltningens 
verksamheter enligt bilaga 1.

Beslutsunderlag
Förslag till kontaktpolitiker för omsorgsförvaltningens verksamheter 2019 
– 2022, 2019-02-22
Bilaga 1, Kontaktpolitiker 2019-2022



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 36

Förslag till ny tid för Omsorgsnämndens 
sammanträde oktober 2019
Änr ON 2019/58 1.2.7

Beslut
 fastställa föreslagen sammanträdestid för oktober 2019

Sammanfattning
Omsorgsnämndens sammanträdestid  den 17 oktober 2019 behöver flyt-
tas. Förslag på ny tid: 

 23 oktober 2019

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 fastställa föreslagen sammanträdestid för oktober 2019

Beslutsunderlag
Förslag ny tid för Omsorgsnämndens sammanträde oktober 2019, 19-02-
22
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 37

Ärende enligt Lex Sarah
Änr ON 2019/24 1.2.7

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning
Utredningar

AVV20183682

AVV20183750

AVV20183361

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-03-14

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 38

Information - domar
Änr ON 2019/53 1.2.7

Beslut
 informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning
Förvaltningsrättens dom 2019-01-28 i mål 13075-18
Förvaltningsrättens dom 2019-01-31 i mål 1151-19
Förvaltningsrättens dom 2019-02-04 i mål 13875-18
Förvaltningsrättens dom 2019-02-06 i mål 15130-18
Förvaltningsrättens dom 2019-02-07 i mål 5594-18, 8477-18
Förvaltningsrättens dom 2019-02-12 i mål 6597-18
Förvaltningsrättens dom 2019-02-14 i mål 14484-18
Förvaltningsrättens dom 2019-02-14 i mål 14688-18
Förvaltningsrättens dom 2019-02-18 i mål 9087-18
Förvaltningsrättens dom 2019-02-20 i mål 13202-18
Förvaltningsrättens dom 2019-02-22 i mål 3372-18
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