
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Omsorgsnämnden 2020-10-14 

Plats och tid Rådhuset rum 114 13:00 – 16:00. Mötet ajournerat 14:20-14:35. 

Beslutande Kristina Lindbåge (S) 
 Ordf.  

Torgil Rundcrantz (M) Camilla Palm (M) §§ 107-109, 
121-127

Helene Åkesson (L) Ingrid Karlsson (C) Elsebeth Lemche (KD)
Bo Kron (S) Tommy Carlsson (S) Alf Öien (S)
Anders Nilsson (SD) Anita Reimers (SD) 
Sebastian Butfors (M) 
Tjänstgörande ersättare för 
Emelie Nyberg (M) §§ 

Elisabeth Disley (L) 
tjänstgörande ersättare för 
Lisbeth Thorsson (L) 

Annette Granath (SD) 
Tjänstgörande ersättare för 
Malin Kemgren (SD) 

Håkan Englund (SD) 
Tjänstgörande ersättare för 
Henric Colliander (SD) 

Sylvia Olander (M) 
Tjänstgörande ersättare för 
Camilla Palm § 121 

Ersättare Sylvia Olander (M) Pontus Tallberg (L) Lorna Molin (S) 
Efa Nilsson (V) 

Övriga närvarande 
Camilla Gärdebring
Förvaltningschef 

Emelie Josephsson 
Nämndsekreterare 

Sofia Cederström § 
HR chef 

Helena Back § 118 
Ekonomichef 

Liselotte Lindberg  119 
Myndighetschef 

Sofia Renqvist §§ 120,124 
Upphandlare 

Utses att justera Torgil Rundcrantz (M) 

Justeringens 
tid och plats  Östra kommunhuset 2020-10-23 

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

Emelie Josephsson 

107-120, 124 -127

Ordförande ……………………………………… 
Kristina Lindbåge 

Justerare ……………………………………… 

Torgil Rundcrantz (M) 

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

 
Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2020-10-14 

Datum då 
anslaget sätts upp 

2020-10-23 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-11-13 

Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 

Underskrift  .............................................................................................................. 
Emelie Josephsson 

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-10-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 107 

Fastställande av dagordning 
    

 Ärende 19, Avtal Axeltorp, lyfts ut. Ärendet Val av ersättare läggs 
till dagordningen som ärende 21.  Dagordningen fastställs. 

 

Upprop 
 Se sidan 1. Bo Kron (S) deltog i mötet digitalt via Netpublicator Vi-

deo Meet.  

 
 

Val av justerare 
 Torgil Rundcrantz (M) väljs till justerare för dagens protokoll. 
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Omsorgsnämnden 2020-10-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 108 

Informationsärende Omsorgsnämnden 
Änr ON 2020/3 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
- Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsbo-

ende samt korttidsboende 201009 

- Information gällande HSV 

Informationen skjuts fram till nästa möte  

- Information från förvaltningschef 
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Omsorgsnämnden 2020-10-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 109 

Anmälan av delegeringsbeslut till Omsorgsnämnden 
Änr ON 2020/4 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
- Förteckning över avtal 2020-08-21– 2020-09-24 
- Återbesättandeprövningar t o m 200924 
- Delegeringsrapport delegeringsbeslut 
- Tillförordnad förvaltningschef för omsorgsförvaltningen 

 

Sekretessbelagda delegeringsbeslut 

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

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2020- 08-01 – 2020-08-31 
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. 

- Beslut om bostadsanpassning 2020- 08-01 – 2020-08-31 
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Omsorgsnämnden 2020-10-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 110 

Synpunkter från informationsmöte för KPR och KRF 
Änr ON 2020/5 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
Mötet 2020-10-13 ställdes in. Referensgruppen hade möjlighet att skriftli-
gen inkomma med synpunkter på nämndens handlingar -  inga synpunkter 
har lämnats  från referensgruppen 
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Omsorgsnämnden 2020-10-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 111 

Protokoll Förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp 
Änr ON 2020/6 

Beslut 
 Protokollen läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
Protokoll förvaltningsövergripande samverkansgrupp 200902 
Protokoll förvaltningsövergripande samverkansgrupp 200819 
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Omsorgsnämnden 2020-10-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 112 

Meddelanden/delgivningar/rapporter till 
Omsorgsnämnden 
Änr ON 2020/7 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna.  

 

Sammanfattning 
- Initiativärende (S) -  förstärk Boendestödet 

- Skrivelse från Vårdföretagarna till kommunerna ang assi-
stanssersättning 200922 

- Beslut KS 2020-09-23; Initiativärende - Kostnadsfria anti-
kroppstester covid-19 för anställda inom Kristianstads kom-
mun”   

Rekommendation om gemensam egenavgift vid serologisk 
testning avseende covid-19 

Vägledning för bedömning av immunitet efter genomgången 
covid-19, 2020-09-03 

Vägledning för antikroppspåvisning vid covid-19, Version 4, 
2020-09-03 

Kostnadsfria antikroppstester avseende covid-19 för anställ-
da inom Kristianstads kommun - SD initiativärende KS 2020-
08-26 

- Protokoll omsorgsnämndens särskilda utskott 2020-09-04 
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Omsorgsnämnden 2020-10-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 113 

Boendeplan funktionsstöd 2021-2031 
Änr ON 2020/321 

Beslut 
 Anta Boendeplan inom Funktionsstöd 2021 - 2031 

 Besluta att uppföljning av boendeplanen ska ske var tredje år och 
oftare vid uppmärksammat behov.  

 

 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har i samband med nämndssammanträde den 14 no-
vember 2019, gett i uppdrag till förvaltningen att ta fram en boendeplan 
för Funktionsstöd som ett stöd till framtida utvecklingsarbete.  

Omsorgsförvaltningen redovisar nuvarande situation gällande boendelä-
genheter inom Funktionsstödet samt bedömning av behovet av dessa 
boendelägenheter inom perioden 2021-2031. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Anta Boendeplan inom Funktionsstöd 2021 - 2031 
 Besluta att uppföljning av boendeplanen ska ske var tredje år och 

oftare vid uppmärksammat behov.  

Beslutsunderlag 
Boendeplan Funktionsstöd 2021-2031 
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Omsorgsnämnden 2020-10-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 114 

Uppföljning av införandet av heltid som norm i 
omsorgsförvaltningen 
Änr ON 2019/123 

Beslut 
 Godkänna uppföljning av införandet av heltid som norm i omsorgsför-

valtningen 

 

 

Sammanfattning 
Bakgrund 

Under 2017 infördes heltid som norm i hela Kristianstads kommun. 
Heltid som norm innebär att alla medarbetare ska erbjudas en heltidsan-
ställning, med möjlighet att söka partiell tjänstledighet om man önskar en 
lägre sysselsättningsgrad. 

Införandet av heltid som norm innebar att personalresurserna på varje 
arbetsplats kunde bli mer omfattande än bemanningsbehovet på just den 
arbetsplatsen. Eftersom förvaltningen hade mycket sjukfrånvaro och ofta 
använde timvikarier, var tanken att använda de extra personalresurserna 
till att täcka upp vid frånvaro genom att medarbetare schemalades på 
resurspass. Resurspass ska i första hand användas för att hantera frånvaro 
på den egna arbetsplatsen, samtidigt som man i större utsträckning än 
tidigare även vara beredd på att ibland arbeta på andra arbetsplatser. Som 
teknik- och metodstöd för schemaplanering och bemanningsarbetet in-
fördes förvaltningens Bemanningshandbok samt schemaverktyget Time 
Care Planering parallellt med införandet av heltid som norm. 
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Omsorgsnämnden 2020-10-14   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att följa upp införan-
det ur de tre perspektiven verksamhet, ekonomi och medarbetare, med 
syfte att identifiera utvecklings- och förbättringsområden. 

 

Metod för genomförande 

En partssammansatt arbetsgrupp tog under våren 2019 fram en plan för 
hur uppföljningen skulle genomföras. Här konstaterades att fokus behöv-
de ligga på hur situationen upplevs vara idag samt på möjliga förbätt-
ringsåtgärder, snarare än på själva införandeprocessen. Arbetsgruppen 
var också enig om vikten att när det gällde medarbetarperspektivet skulle 
samtliga berörda medarbetare ges möjlighet att komma till tals. Fokus har 
i det arbetet legat på medarbetarna inom Kommunals avtalsområde. 

Verksamhets-/kundperspektivet 

Planeringsenheten fick uppdraget att genomföra utvärderingen utifrån ett 
kundperspektiv. På grund av att det gått lång tid mellan införandet av 
Heltid för alla till utvärderingstillfället beslutades att ställa frågor till 
respektive verksamheters ledningsgrupper och inte till kunderna själva. 
Material med frågor skickades ut till verksamhetschefer (se Bilaga 1) i 
mitten av december. Därefter har svar inkommit från verksamheterna 
som tillhör funktionsstöd, ordinärt boende samt vård och omsorgboende. 

Frågor och svar från brukarundersökningen ”Vad tycker äldre om äldre-
omsorgen?” samt Pict-o-stat redovisas. De frågor som är redovisade 
bedöms ha ett samband med uppföljning kopplat till kund. Nedan redovi-
sas även personalkontinuiteten för ordinärt boende då även detta bedöms 
kunna påverka kundens upplevelse av utförd vård och omsorg. 

Dialog med socialt ansvarig samordnare (SAS) och medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) har förts för att se om det inkommit avvikelser med 
anledning eller på grund av införandet av Rätten till heltid. 

Ekonomiperspektivet 
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Ekonomienheten har gått genom redovisning, frånvaro och sysselsätt-
ningsgrad samt olika delar inom schemaläggning, för att se om det gick 
att fram någon direkta kostnadsökningar i samband med införande av 
heltid som norm. Viktigast bedömdes att titta på förändringen av syssel-
sättningsgraden, både totalt och för de som sökt tjänstledigt ”heltid för 
alla” som grund då detta är den förändring som verksamheterna har att 
förhålla sig till. 

Med tanke på att även andra förutsättningar har förändrats i verksamhe-
terna under dessa år, som tex förändrade volymer, nya verksamheter, 
införande av resurspass visade det sig svårt att dra några ekonomiska 
slutsatser. 

 

Medarbetarperspektivet 

Den partsgemensamma arbetsgruppen skapade ett material med dialog-
frågor (se Bilaga 2), som under hösten 2019 skulle tas upp på samtliga 
enheters arbetsplatsträffar. Eftersom förvaltningens olika verksamheter 
har delvis olika förutsättningar valdes öppna och ganska breda frågor, så 
att alla grupper skulle ges möjlighet att lyfta fram det som var mest rele-
vant på den egna arbetsplatsen. 

Under november-december hölls sedan fyra partsgemensamma works-
hoptillfällen för samtliga enhetschefer och arbetsplatsombud/skyddsom-
bud, där man arbetade med samma dialogfrågor. Totalt deltog ca 140 
personer vid dessa workshoppar. 

Resultatet från workshopparna har slutligen sammanställts och bearbetats 
i den partsgemensamma arbetsgruppen. Nedan följer en redogörelse för 
var och en av de frågeställningar som behandlats. Resultatet är även 
visualiserat i ett ordmoln som återger de teman som varit vanligast åter-
kommande, och där ordens storlek är proportionerlig till hur ofta de 
förekommit i workshopdiskussionerna. 

En överväldigande majoritet av de som deltog vid workshopparna tyckte 
att upplägget med dialogfrågor på APT och instruktionerna för hur dis-
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

kussionerna skulle organiseras hade fungerat mycket bra. Några menade 
att en del av frågorna var lite för vida och därför tolkades olika, medan 
andra tyckte att frågorna var konkreta och relevanta. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Godkänna uppföljning av införandet av heltid som norm i omsorgs-

förvaltningen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande uppföljning av införandet av heltid som norm i om-
sorgsförvaltningen 

Rapport uppföljning av införandet av heltid som norm i omsorgsförvalt-
ningen 
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Omsorgsnämnden 2020-10-14  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 115 

Revidering av delegationsordning för 
Omsorgsnämnden 
Änr ON 2020/203 

Beslut 
 Godkänna revidering av delegationsordning enligt förslag 

 

Nämndens behandling 
Ordförande föreslår att lägga till följande ändringar: 

- Under punkt 1:7 lägga till ”i brådskande fall” 

- Stryka punkt 6:44 under beslut avseende övrig reglerad verksam-
het. 

- Lägga till revidering gällande beslut avseende personal, punkt 7:5, 
förändringen rör ändring av delegat. 

- Lägga till revidering gällande beslut avseende personal,  föränd-
ringen avser tillägg av punkt 7:6: Beslut om avsked och uppsägning. 

Nämnden beslutar enligt förslag.  

 

Sammanfattning 
Följande revidering i Omsorgsnämndens delegationsordning har gjorts: 

- Revidering gällande delegation till ordförande och särskilda 
utskottet. 

 Förändringen rör punkt 1:1 och avser uppdatering av lag-
rum, 
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 samt punkt 1:7 som avser ändring av delegat.  

 

- Revidering gällande beslut avseende ekonomi; inköp. 

Förändringen  rör punkterna 8:14 – 8:16 och avser uppda-
tering av lagrum. 
 

Förändringarna är markerade med rött i bifogat dokument - Förslag till 
delegationsordning 2020-10-14. 

Delegation innebär att själva beslutanderätten överförs från nämnden till 
delegaten; den som fattar beslut i stället för nämnden. Härigenom får 
delegaten rätt att fatta självständiga beslut; beslutet har samma rättsver-
kan som om nämn-den fattat beslutet. Beslut som fattas av tjänsteman 
utan delegation i ärendet saknar laga verkan. Nämnden kan inte ändra 
beslut som är fattat av delegat men kan genom eget handlande föregripa 
delegatens beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och 
besluta. Delegat kan alltid överlämna sin beslutanderätt till överordnad 
delegat eller nämnd. Beslut som fattas med stöd av delegation ska för-
tecknas och anmälas till Omsorgsnämnden, vilken ska finnas tillgänglig 
vid nämndens sammanträde. Detta gäller även ärenden som beslutats 
med stöd av vidaredelegation från förvaltningschefen. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Godkänna revidering av delegationsordning enligt förslag 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 200924 
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ON § 116 

Uppdaterad arbetsordning -Särskilt utskott 
omsorgsnämnden 2019-2022 
Änr ON 2019/21 

Beslut 
 Fastställa uppdaterad arbetsordning för särskilt utskott 

 

Omsorgsnämndens behandling 
 

Ordförande förslår att stryka följande attsats: 

• Val av en ersättare 

Nämnden beslutar enligt förslag. 

 

Sammanfattning 
Ordning för särskilt utskott 

Särskilda utskottet har beslutsrätt i frågor enligt gällande delegationsord-
ning.  

Därutöver fungerar utskottet som berednings- och informationsorgan i 
ärenden inför nämnd där så behövs.  

Ordförande och vice ordförande är självskrivna ordinarie ledamöter i 
utskottet. 

Utskottet sammankallas på begäran av ordförande samt 6 planerade 
tillfällen per år. 
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Utskottet består av 5 ledamöter och 2 ersättare . Ersättare har närvarorätt 
vid utskottets sammanträde. Utskottet är beslutsmässigt under förutsätt-
ning att minst tre ledamöter närvarar.  

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
  Fastställa uppdaterad arbetsordning för särskilt utskott 
 Val av en ersättare  

Beslutsunderlag 
Tjänsteärende Särskilt utskott omsorgsnämnden 2019-2022 
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ON § 117 

Mötestider omsorgsnämnden 2021 
Änr ON 2020/313 

Beslut 
 Fastställa sammanträdestider för 2021 

 

Sammanfattning 
Omsorgsnämndens sammanträder 2021 på onsdagar enligt nedanstående 
förslag. Omsorgsnämndens sammanträden startar i regel kl. 13.00.  

27 januari  23 juni 

24 februari  8 september 

24 mars  13 oktober 

28 april   10 november 

26 maj  15 december 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Fastställa sammanträdestider för 2021 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 20-09-22 
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ON § 118 

Omsorgsnämndens månadsrapport till 
Kommunstyrelsen 
Änr ON 2020/8 

Beslut 
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter sep-tember 

månad. 

 

 

Sammanfattning 
Efter september månad konstateras att nettokostnaden för perioden ligger 
i enlighet med riktvärdet för förbrukningen av budgeten. Nämnden pro-
gnosti- serar ett nollresultat för helåret 2020. Detta under förutsättning att 
man får ersättning för de ökade kostnaderna förvaltningen har på grund 
av covid -19, sammanställning efter månaden uppgår detta till ca 30 mkr. 
Av dessa har vi sökt statsbidrag på ca 15 mkr samt ersättning för sjuklö-
nekostnader på ca 8,7 mkr. 

Denna månad redovisas även volymer per tertial 2, 2020-09-30. 

Vård och omsorgsboenden har i stort sätt samma antal platser som vid ut- 
gången 2019. Under året har kön till boendena minskat och samtidigt 
finns tomma platser i verksamheten på motsvarande antal. 

 

Antal beställda timmar inom hemtjänsten ligger något lägre än föregåen-
de år, vilket gäller både den interna och den externa hemtjänsten. 
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Vad det gäller personlig assistans har de minska något under året, både 
vad det gäller antal och timmar. Antal gruppbostäder och servicebostäder 
har ökat under året och vi ser att detta behov fortsatt kommer att öka. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter 

september månad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande omsorgsnämndens månadsrapport till ks 2020-10-14 

201014 Månadsrapport, omsorgsnämnden 

201014 Prognos Covid -19 kostnader 2009 

201014 Volymuppföljning september 
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ON § 119 

Yttrande remiss LSS 
Änr ON 2020/322 

Beslut 
 Lämna yttrande gällande betänkandet SOU 2018:88 LSS-utredning i 

enlighet med detta tjänsteutlåtande. 

 

 

Sammanfattning 
Kristianstad kommun instämmer att en översyn av LSS, Lagen om stöd 
och service är nödvändig. 

I yttrandet beaktas inte följande delar:  

- Förslag som handlar om begränsa möjligheterna till assistans för barn 
och för personer med stora och varaktiga psykiska funktionsnedsättning  

- Förslaget om en schablon om 15 timmar för andra personliga behov för 
personer med assistans, besvaras. 

Personlig assistans 

Vi tillstyrker förslaget att en huvudman ska ansvara för assistans och 
inte som idag, två huvudmän. Vi stödjer förslaget att staten ska vara 
ensam huvudman för personlig assistans. Vi anser att staten ska ta ansvar 
även för de grundläggande behov som understiger 20 timmar/vecka, 
vilket innebär att staten tar kostnadsansvaret för de 20 timmar/vecka som 
kommunen idag har kostnadsansvar för.  

 I juni 2020 hade 13 910 personer assistansersättning från Försäkrings-
kassan. Det innebär 2 269 färre jämfört med oktober 2015. Under 2019 
fick samtidigt 82 % avslag på sin förstagångsansökan av assistansersätt-



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (5) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-10-14   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

ning. Vi kan konstatera att det finns en oro till följd av utveckling av av-
slag för assistansen utifrån rådande rättspraxis. Om den utvecklingen 
fortsätter kommer det att leda till ökade kostnader för kommunerna för 
andra insatser. Att sjuklönekostnaderna ska ingå i schablontidsersättning-
en ses som mycket positivt.  

Beredskap ska enligt remissen inte vara en del av den personliga assi-
stansen, utan ska utföras på annat sätt t.ex. med stöd av hemtjänst vilket 
innebär ökade kostnader och ansvar för kommunerna. Samtidigt blir det 
motsägelsefullt då personlig assistans är ett personligt utformat stöd som 
ska ges av en liten grupp personal. 

Ett förtydligande gällande de grundläggande behoven krävs om staten 
tar över ansvaret för assistansen. Eftersom nivån för grundläggande 
behov kvarstår med 20 timmar/vecka, kommer sannolikt en mycket stor 
grupp få avslag och vända sig till kommunerna och ansöka om ersättande 
insats, främst med personlig service och boendestöd, vilket medför en 
mycket stor ökning av kostnader för kommunerna. Gällande hur tidsbe-
räkning av behoven ska genomföras, ett ingående räknande av timmar 
och minuter har många ifrågasatt nyttan av detta som också upplevs som 
integritetskränkande. Vi uppfattar inte en tillräcklig tydlighet i förslaget, 
om det blir någon förändring, jämfört med idag. Vi anser att man inom 
ramen för insatsen personlig assistans inte ska beräkna tid och inte sär-
skilja mellan de grundläggande behoven och de andra personliga beho-
ven. Insatsens tyngdpunkt bör istället vara den enskildes samlade behov 
med avsikt att se hela människan. 

Gällande förslaget om schablonbeloppen för assistans, att de ska vara 
olika beroende på hur assistansen utförs samt att ersättningen även ska 
kompensera sjuklönekostnader, ser vi som mycket positivt.  

Ny insats  

Insatsen personlig service och boendestöd är en efterfrågad insats som 
kan erbjudas till personer som inte har rätt till personlig assistans, men 
har behov av personlig omvårdad och stöd i och utanför hemmet i övrigt. 
Oro finns för att denna insats kommer öka mycket, till följd av osäkerhe-
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ten med utveckling av personer som får avslag på personlig assistans.  I 
dag finns personer, främst med psykiatriska och neuropsykiatriska dia-
gnoser, som faller utanför LSS och som får stöd via SoL samt andra mål-
grupper som inte har rätt till assistans och får sina behov tillgodosedda 
via SoL boendestöd, hemtjänst eller ledsagning. Därför är förslaget en 
positiv insats som skulle kunna inrymmas för flera personer som faller 
mellan lagrummen. Förtydligande behövs avseende motivationsåtgärder 
och stöd vid föräldraskap i insatsen.   

Insatsen ledsagarservice föreslås ingå i denna insats. Vi bedömer att 
detta förslag inte är tillfredsställande. Vi föreslår att man även fortsätt-
ningsvis kan beviljas ledsagarservice separat, om man enbart har behov 
av denna insats.   

Förslag att insats personlig service och boendestöd också kan beviljas till 
personer boendes i LSS-boende som komplement, uppfattas inte som 
positivt. Kompetens, bemanning och kvalitét ska säkerställas inom ramen 
för boendebeslut i sådan omfattning att personens samtliga behov tilllgo-
doses. 

Förändringar i befintiga insatser 

Avlösarservice, positivt att denna insats även kan utföras utanför hem-
met. Det krävs ett förtydligande om vad som menas med att kombinera 
omsorgsgivning med förvärvsarbete.  Andra huvudmäns ansvar samt 
föräldraansvar ska – som idag – först träda in.  

Kontaktperson, ska även kunna ges som gruppaktivitet om den enskilde 
samtycker till det, vilket ökar flexibiliteten och innehållet för den som får 
stödet. Detta förslag anser vi vara positivt.  Det behöver klarläggas hur 
verkställighet ska genomföras rättssäkert och planeringsmässigt utföras 
på ett gott sätt, samt hur det ska säkerställas att den enskilde får sina 
önskemål och behov tillgodosedda. 

Daglig verksamhet, förtydligande hade varit önskvärt gällande ålder för 
beviljade av insatsen exempelvis tidigast från exempelvis 16 / 18 år eller 
avslutad grundskola och som längst till gällande pensionsålder. Förtydli-
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gande hade varit önskvärt även kring önskemålet från den enskilde i den 
individuella kartläggningen.  

Habiliteringsersättning, lagen ska tydligöra en enhetlig utformning när 
det gäller hantering av habiliteringsersättning i kommunerna. 

Rätt till insatser och uppföljning 

Rätten till LSS-insatser utökas till arbetstagare som arbetar och deras 
familjemedlemmar vid vistelse i Sverige. Här finns en stor otydlighet 
som vi har svårt att bedöma konsekvenserna av.   

Gällande ansvar för tillsyn och uppföljning av personer som omfattas 
av LSS, så finns en otydlighet gällande vem som ansvarar för det gällan-
de assistans. Om förslaget innebär att kommunerna ska ansvara för detta 
så uppstår en stor målgrupp av personer som vi ska ansvara för, som 
åligger en annan huvudmans ansvar i myndighetsutövning.  Här anser vi 
att staten ska ta ansvar för kvalité, uppföljning och tillsyn gällande alla 
frågor kopplat till assistans.  

Vi instämmer att det är problematiskt när en person med beviljad LSS-in-
sats har en ställföreträdare, förvaltare, god man som samtidigt utför stöd 
till den enskilde. 

Övergångsregler och praktisk övergång 

Övergångsreglerna är otydliga och det finns en oro att hantera ansök-
ningar vid övergång samt att ansökningar kommer att öka kraftigt, exem-
pelvis gällande assistans men även den nya insatsen personlig service och 
boendestöd.  

Bra att barnrätten har förtydligats.  

Ökade engångskostnader på cirka 200 miljoner kronor under första 
tiden, när lagen är ny med myndighetsuppdrag och anpassningar av IT-
system. Här vill vi betona att den stora utmaningen utöver kostnader, är 
att starta upp nya verksamheter för kommunerna. 
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Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 

 Lämna yttrande gällande betänkandet SOU 2018:88 LSS-utredning i 
enlighet med detta tjänsteutlåtande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  - Yttrande angående Betänkande SOU 2018:88 LSS-ut-
redning     2020-09-29 

Remissbegäran 
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ON § 120 

Avtal Drift Axeltorp 
Änr ON 2019/298 

Beslut 
 Kommunen träffar avtal med Axeltorps Vårdhem AB om fortsatt drift 

av vårdboendet tills rättsprocessen är avgjord. Uppsägningstid 3 mån.  
 

Jäv 

Camilla Palm (M) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 
 

"Utifrån beskrivande omständigheter om långdragen rättslig process vill 
Socialdemokraterna att Axeltorp driver vården så länge rättsprocessen 
pågår. 

 Skälet till att låta Axeltorp fortsätta driva är främst för att trygga de boen-
de, anhöriga och medarbetarna och ge verksamheten arbetsro. Vi ansåg 
redan vid tilldelnings-beslutet i april 2020 att det finns stora risker med ett 
övertagande av driften under pågående pandemi. 

Här bör vi så långt vi kan ta hänsyn till smittorisken och Covid-19. 

 Det utesluter inte att ett övertagande i egen regi kan bli aktuellt framöver 
så som nu förvaltningen föreslår, och då som självstyrande enhet." 
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Omsorgsnämndens behandling 
Yrkande  

Alliansen yrkar följande: 

• Kommunen träffar avtal med Axeltorps Vårdhem AB om fortsatt 
drift av vårdboendet tills rättsprocessen är avgjord. Uppsägningstid 
3 mån.  

Socialdemokraterna yrkar bifall till förslaget.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Alliansens yrkande och 
finner att omsorgsnämnden beslutar enligt Alliansens förslag. 

 

Sammanfattning 
Från 1 januari 2021 har Kristianstad kommun hyresavtal som innebär att 
det aktuella boendet Axeltorp hyrs in.  

Kommunen har upphandlat driften av vårdboendet Axeltorp och tilldel-
ning har skett till Vardaga. Drift ska enligt villkoren påbörjas den 1 
januari 2021 då avtalet med Axeltorps Vårdhem AB löper ut. 

Axeltorps Vårdhem AB har begärt överprövning hos förvaltningsrätten 
prövning av ärendet pågår  vilket utvecklas vidare i bilagt PM överpröv-
ning och drift av vårdboende 2020-09-22.   

Axeltorps Vårdhem AB har nu till den 9 oktober på sig att slutligt yttra 
sig i målet varefter förvaltningsrätten kommer ta ställning till fortsatt 
handläggning. Eventuellt får kommunen tillfälle att slutföra även sin 
talan innan målet avgörs.  

Ett avgörande från förvaltningsrätten bedöms inte komma förrän tidigast 
i slutet av året.  
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Då prövning av ärendet pågår och det inte går att bedöma hur lång pröv-
ningen kommer att ta föreslås för att säkerställa drift att omsorgsförvalt-
ningen övertar driften av boendet från den 1 januari 2021 och tills dessatt  
prövning är avgjord och endera upphandlad entreprenör kan överta drift 
eller att omsorgsnämnden tagit  ställning till att genomföra ny upphand-
ling. 

Oavsett utgången av den pågående prövningen kan då förvaltningen 
säkerställa driften av de 32 boendeplatserna som berörs.   

I fall där upphandling behöver genomföras på nytt behöver Omsorgs-
nämnden ta ställning till upphandling och upphandlingsunderlag på nytt 
vilket kan vara en process på ett år eller mer. I fall där entreprenör ska 
tillträda krävs en planeringsprocess på ett par månader. Därmed råder 
stor osäkerhet kring längden på drift i egen regi som nu är aktuell. 

Förvaltningen avråder från att teckna avtal med nuvarande leverantör 
utan föregående upphandling se vidare bilagt PM överprövning och drift 
av vårdboende 2020-09-22 och kan inte bedöma hur lång processen blir . 
Den samlade bedömningen blir därmed att föreslå att verksamheten drivs 
i egen regi tills detta är klarlagt. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 I avvaktan på förvaltningsrättens prövning överta driften av Axel-

torp i egen regi från den 1 januari 2021  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  - Drift av vårdboende på Axeltorp från 1 januari 2020 – 
2020-09-29 

PM överprövning och drift av vårdboende 2020-09-22 
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ON § 123 

Avtal Axeltorp 
Änr ON 2020/323 

Beslut 
 Ärendet utgår. 
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ON § 124 

Avtal Lindåsa - Begäran om överlåtelse mellan 
Frösunda Omsorg AB och Frösunda Äldreomsorg AB 
Änr ON 2019/267 

Beslut 
 Godkänna begärd överlåtelse av avtal mellan Frösunda Omsorg AB och 

Frösunda äldreomsorg AB från den 1 januari 2021 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har upphandlat driften av vårdboendet Lindåsa och 
tilldelning har skett till Frösunda Omsorg AB.  

Drift ska enligt avtal påbörjas den 1 januari 2021 då nuvarande avtal med 
Stiftelsen Lindåsa löper ut.  

Frösundakoncernen har verksamhet inom fyra affärsområden: Personlig 
Assistans, Funktionsnedsättning (boende och daglig verksamhet), Äldre-
omsorg och Individ & Familj. Majoriteten av verksamheten bedrivs idag i 
det operativa moderbolaget Frösunda Omsorg AB (org. nr 556509-2482). 
För att stärka affärsområdena har beslut fattats om att i möjligaste mån 
bolagisera affärsområdena. Utgångspunkten är därvid att varje affärsom-
råde drivs i en egen juridisk person. Avsikten är att Frösundas verksamhet 
inom egen regi äldreomsorg genom verksamhetsövergång ska övergå till 
koncernbolaget Frösunda Äldreomsorg AB (org. nr 556435-4834). Verk-
samhetsövergången är planerad att äga rum den 1 december 2020.   

Frösunda har med anledning av ovan inkommit med en begäran om överlå-
telse av avtalet till Frösunda äldreomsorg AB.    

I bilagd tjänsteskrivelse föreslår upphandlingsenheten som granskat alla 
inkomna handlingar att överlåtelsen godkänns 
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Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Godkänna begärd överlåtelse av avtal mellan Frösunda Omsorg 

AB och Frösunda äldreomsorg AB från den 1 januari 2021 

Beslutsunderlag 
      Tjänsteutlåtande  Begäran om överlåtelse av avtal mellan Frösunda 
Omsorg AB och Frösunda Äldreomsorgs AB avseende drift av vård och 
omsorgsboende 

Tjänsteskrivelse - Godkännande av partsbyte – Drift av vårdboendet Lindå-
sa 

Ang. Information om kommande bolagisering i Frösundakoncernen 
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ON § 126 

Ärende enligt lex Sarah 
Änr ON 2020/1 

Beslut 
 Utredningarna läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
      
Utredningar 

Utredning nr 1850 

Utredning nr 1923 

Utredning nr 2378 

Utredning nr 2380 

Utredning nr 2519 
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ON § 127 

Information - domar 
Änr ON 2020/12 

Beslut 
 Domarna läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
 

Domar 

Förvaltningsrättens dom 2020-08-27, i mål nr 1893-20 
Förvaltningsrättens dom 2020-08-31, i mål nr 10519-19 

Förvaltningsrättens dom 2020-09-01, i mål nr 1735-20 
Förvaltningsrättens dom 2020-09-03, i mål nr 7487-20 
Förvaltningsrättens dom 2020-09-22, i mål nr 7956-20 

Beslut  

Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2020-09-10, i mål nr 5152-20 
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