
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Omsorgsnämnden 2020-05-27

Plats och tid Östra kommunhuset 16.15 – 16:44, mötet ajournerat 16:25 – 16:35

Beslutande Emelie Nyberg (M)
Ordf.

Kristina Lindbåge (S)
Vice ordf. Ewa Jakobsen (M)

Lisbeth Thorsson (L) Helene Åkesson (L) Ingrid Karlsson (C)
Elsebeth Lemche  (KD) Bo Kron (S) Alf Öien (S)
Anders Nilsson (SD) Anita Reimers (SD) Malin Kemgren (SD)
Sebastian Butfors (M) 
tjänstgörande ersättare för 
Torgil Rundcrantz (M)

Efa Nilsson  (V) tjänstgörande 
ersättare för Tommy Carlsson 
(S)

Annette Granath (SD) 
tjänstgörande ersättare för 
Henric Colliander (SD)

     
Ersättare Elisabeth Disley (L) Pontus Tallberg (L) Håkan Englund (SD)

               

Övriga närvarande Camilla Gärdebring 
Förvaltningschef

Emelie Josephsson
Nämndsekreterare

Erika Nilsson 
Administratör

Helena Back §§ 67-70
Ekonomichef           

               

Utses att justera Kristina Lindbåge      

Justeringens
tid och plats  2020-06-04, Östra kommunhuset

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

Emelie Josephsson

61-70, 72-75

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

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

Kristina Lindbåge      

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

Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2020-05-27

Datum då
anslaget sätts upp

2020-06-05 Datum då 
anslaget tas ned

2020-06-26

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Emelie Josephsson
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2020-05-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 61

Fastställande av dagordning
   

 Tillägg av ärende 18;  Utredningsuppdrag med anledning av tvärpo-
litisk överenskommelse i coronatider.
Dagordningen fastställs.

Upprop
 Se sidan 1. Ewa Jakobsen (M), Lisbeth Thorsson (L), Elsebeth 

Lemche  (KD), Bo Kron (S), Alf Öien (S) samt Efa Nilsson (V) deltog i 
mötet digitalt via Netpublicator Video Meet. 

Val av justerare
 Kristina Lindbåge (S) väljs till justerare för dagens protokoll.
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Omsorgsnämnden 2020-05-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 62

Informationsärende Omsorgsnämnden
Änr ON 2020/3 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna. 

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

ende samt korttidsboende 200522

- Information från ordförande 

- Information från förvaltningschef

Nämnden delges lägesrapport gällande covid-19, samt information 
gällande utbildningsinsatser och sommarvikarier. 
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Omsorgsnämnden 2020-05-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 63

Anmälan av delegeringsbeslut till Omsorgsnämnden
Änr ON 2020/4 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
- Förteckning över avtal 2020-04-08 – 2020-05-07
- Delegeringsrapport delegeringsbeslut

Sekretessbelagda delegeringsbeslut

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

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2020- 04-01 – 2020-04-30 
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 2020-04-01 – 2020-04-30
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 64

Synpunkter från informationsmöte för KPR och KRF
Änr ON 2020/5 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning
Mötet 2020-05-26 ställdes in med anledning av pandemin Covid-19. Refe-
rensgruppen hade möjlighet att skriftligen inkomma med synpunkter på 
nämndens handlingar -  inga synpunkter har lämnats  från referensgrup-
pen. 
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Sammanträdesdatum
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 65

Protokoll Förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp
Änr ON 2020/6 1.3.4

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning
Protokoll för förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2020-04-22

Nämnden får ta del av protokollet 2020-05-20 vid nästkommande nämnd-
sammanträde.
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 66

Meddelanden/delgivningar/rapporter till 
Omsorgsnämnden
Änr ON 2020/7 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
- Beslut KS 2020-04-22; Avsluta vänortsförbindelse med Kos-

zalin och Siauliai

- Beslut KF 2020-04-15; Revidering av investeringsbudget 
2020

- Beslut KF 2020-04-15; Årsredovisning 2019

               Årsredovisning Kristianstad 2019

- Beslut KF 2020-04-15; Möjlighet att delta i sammanträden på 
distans

- Beslut KF 2020-04-15; Revisionsberättelse för år 2019 samt 
fråga om ansvarsfrihet

               Redogörelse för revisorernas verksamhet 2019

- Beslut från IVO
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Omsorgsnämnden 2020-05-27

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 67

Riktlinjer för habiliteringsersättning enligt 
Socialtjänstlagen (SoL)
Änr ON 2020/213 8.7.1

Beslut
 Införa habiliteringsersättning för personer med beslut om sysselsätt-

ning enligt Socialtjänstlagen inom Omsorgsförvaltningen, gällande från 
och med 20-07-01.

 Habiliteringsersättning för sysselsättning enligt SoL likställs habilite-
ringsersättning för daglig verksamhet enligt LSS.

 Ersättningen indexregleras årligen med index för matavgifter som 
grund. 

Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun betalar ut habiliteringser-
sättning till personer som deltar i daglig verksamhet enligt Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ersättningen till personer 
som får sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL), betalas ut som så 
kallad ”flitpeng” och nivån skilljer sig markant på dessa två ersättningar.  

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Införa habiliteringsersättning för personer med beslut om syssel-

sättning enligt Socialtjänstlagen inom Omsorgsförvaltningen, gäl-
lande från och med 20-07-01.

 Habiliteringsersättning för sysselsättning enligt SoL likställs habili-
teringsersättning för daglig verksamhet enligt LSS.
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Omsorgsnämnden 2020-05-27

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Ersättningen indexregleras årligen med index för matavgifter som 
grund. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande ”Riktlinjer för habiliteringsersättning till personer med 
beslut om sysselsättning enligt Socialtjänstlagen” 2020-03-24

Beslut ON 2018-10-18 Reglemente för Omsorgsnämnden   

Reglemente för Omsorgsnämnden fastställt av Kommunfullmäktige 
2018-12-12 § 301.
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ON § 68

Habersättning - statsbidrag
Änr ON 2020/215 8.7.1

Beslut
 Ansöka om det anvisade beloppet, 3 193 346 kr, grundat på antal bru-

kare med insats daglig verksamhet samt den del av stimulansmedel 
som andra kommuner valt att inte ansöka om.

 Ersättningen betalas ut till kunder med insats om daglig verksamhet 
enligt LSS som deltagit i verksamhet under 2020. Utbetalningen sker 
vid två tillfällen under 2020. 

- För närvaro under perioden januari – juni, betalas ut en engångs-
summa med utbetalning i slutet av juni. 

- För närvaro under perioden juli – december betalas ut en engångs-
summa med utbetalning i november.

Sammanfattning
Socialstyrelsen har aviserat ny möjlighet om att ansöka om statsbidrag 
2020 för att införa eller höja låg habiliteringsersättning till de som deltar i 
daglig verksamhet enligt LSS. På motsvarande sätt som gällde för 2019. 
För Kristianstads kommun innebär det att kommunen ansökt om och 
erhållit ersättning om ca 3,2 miljoner kronor. 

I Kristianstad är det cirka 381 personer som har beslut om insatsen daglig 
verksamhet enligt LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funk-
tionshindrade) 9 § 10 enligt statistik 200511.  
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Habiliteringsersättning utbetalas med stöd av 9§10p i LSS enligt vilken 
särskilt stöd och service skall tillhandahållas genom ”daglig verksamhet” 
för personer i yrkesför ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar 
sig. 

Habiliteringsersättningen är skattefri för mottagaren enligt 8 kapitlet 11 § 
i Inkomstskattelagen. 

Det har inte framkommit information om fortsatt statsbidrag och därför 
föreslås bidraget betalas ut som ett engångsbelopp till deltagare i daglig 
verksamhet enligt förslag ovan och på motsvarande sätt som tidigare år.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Ansöka om det anvisade beloppet, 3 193 346 kr, grundat på antal 

brukare med insats daglig verksamhet samt den del av stimulans-
medel som andra kommuner valt att inte ansöka om.

 Ersättningen betalas ut till kunder med insats om daglig verksam-
het enligt LSS som deltagit i verksamhet under 2020. Utbetal-
ningen sker vid två tillfällen under 2020. 

- För närvaro under perioden januari – juni, betalas ut 
en engångssumma med utbetalning i slutet av juni. 

- För närvaro under perioden juli – december betalas ut 
en engångssumma med utbetalning i november.

Beslutsunderlag
Habersättning - statsbidrag  
Statsbidrag - habiliteringsersättning 2020, anvisningar
Statsbidrag - habiliteringsersättning 2020, fördelningslista
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ON § 69

Stimulansmedel - motverka ensamhet bland äldre
Änr ON 2020/214 8.7.1

Beslut
 Fördela medel i enlighet med förvaltningens förslag, med 1 884 

tkr till Hemtjänst och 3 658 tkr till Vård och omsorgsboende. 

 Avsätta medel till de externa aktörerna, med motkrav på ansökan 
och återrapportering av stimulansmedel enligt följande: 

o Alternativ hemtjänst (extern regi) 131,9 tkr

o HS Service o Support (extern regi)     94 tkr

o Nya Hemtjänsten (extern regi) 131,9 tkr

o Näsby Hemtjänst (extern regi)   56,5 tkr

o Axeltorp (extern regi) 146,3 
tkr

o Lindåsa (extern regi) 146,3 
tkr

o Amalia (extern regi) 146,3 
tkr

o Christiansro (extern regi) 182,9 tkr

o Sommarlustvägen (extern regi) 219,5 tkr

 Förvaltningen delger nämnden, samt externa utförare, vidare rikt-
linjer för hur medlen ska användas

 Ett ansökningsförfarande ska föreligga fördelningen av stimulans-
medel. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (4)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2020-05-27
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Omsorgsnämndens behandling
Yrkande 

Ordförande föreslår tillägg av följande attsats:

 Förvaltningen delger nämnden samt externa utförare vidare riktlin-
jer för hur medlen ska användas

Nämnden beslutar enligt förslag. 

Socialdemokraterna föreslår följande tilläggsyrkande:

 ett ansökningsförfarande ska föreligga fördelningen av stimulans-
medel. 

Ordförande yrkar på avslag till Socialdemokraternas tilläggsattsats. 

Ordförande ställer Socialdemokraternas tilläggsyrkande mot avslag genom 
acklamation och finner att nämnden beslutar lägga till Socialdemokrater-
nas tilläggsattsats. 

Sammanfattning
Regeringen fattade under våren 2020 beslut om att införa ett stimulansbi-
drag 2020-2023 för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad 
kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Soci-
alstyrelsen fördelar 610 mkr till kommunerna 2020 och för Kristianstads 
kommuns del uppgår beloppet till ca 5 542 tkr 2020. 

Stimulansmedlen får användas till att motverka ensamhet bland äldre och 
att öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjuk-
dom. 

Förvaltningen föreslår att det avsätts medel till externa utförare inom 
kommun utifrån antal timmar i Hemtjänst och utifrån antal platser i Vård 
och omsorgsboende. 
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Den totala fördelningen 2020 i egen regi respektive extern regi.

Hemtjänst Belopp

Egen regi 1 469,7 tkr

Alternativ hemtjänst (extern regi) 131,9 tkr

HS Service o Support (extern regi) 94 tkr

Nya Hemtjänsten (extern regi) 131,9 tkr

Näsby Hemtjänst (extern regi) 56,5 tkr

Vård- och omsorgsboende Belopp

Egen regi 2 670,4 tkr

Tätörtsvägen (Självstyrande enhet) 146,3 tkr

Axeltorp (extern regi) 146,3 tkr

Lindåsa (extern regi) 146,3 tkr

Amalia (extern regi) 146,3 tkr

Christiansro (extern regi) 182,9 tkr

Sommarlustvägen (extern regi) 219,5 tkr

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Fördela medel i enlighet med förvaltningens förslag, med 1 884 

tkr till Hemtjänst och 3 658 tkr till Vård och omsorgsboende. 

 Avsätta medel till de externa aktörerna, med motkrav på ansökan 
och återrapportering av stimulansmedel enligt följande: 
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o Alternativ hemtjänst (extern regi) 131,9 tkr

o HS Service o Support (extern regi)     94 tkr

o Nya Hemtjänsten (extern regi) 131,9 tkr

o Näsby Hemtjänst (extern regi)   56,5 tkr

o Axeltorp (extern regi) 146,3 
tkr

o Lindåsa (extern regi) 146,3 
tkr

o Amalia (extern regi) 146,3 
tkr

o Christiansro (extern regi) 182,9 tkr

o Sommarlustvägen (extern regi) 219,5 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Stimulansmedel – motverka ensamhet bland äldre 2020-
05-08 

Stimulansmedel Anvisningar 2020 för att motverka ensamhet bland äldre  

Stimulansmedel Fördelningslista 2020 för att motverka ensamhet bland 
äldre 
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ON § 70

Omsorgsnämndens månadsrapport till 
Kommunstyrelsen
Änr ON 2020/8 1.4.1

Beslut
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter april 

månad. 

Sammanfattning
Efter april månad konstateras att nettokostnaden för perioden ligger i 
enlighet med riktvärdet för förbrukningen av budgeten. Nämnden pro-
gnostiserar ett nollresultat för helåret 2020.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos ef-

ter april 
månad. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande omsorgsnämndens månadsrapport till ks 200512

Månadsrapport, omsorgsnämnden 200512
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ON § 72

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § 
Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap. 1 § samt enligt Lagen 
om stöd och service (LSS) 28 §.
Änr ON 2020/39 1.2.7

Beslut
 Omsorgsnämnden beslutar att överlämna till kommunfullmäktige, 

kommunens revisorer samt IVO

Sammanfattning
Omsorgsnämnden rapporterar 31 mars 2020, 24 st beslut som inte verk-
ställts inom tre månader.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Omsorgsnämnden beslutar att överlämna till kommunfullmäktige, 

kommunens revisorer samt IVO

Beslutsunderlag
Beslut enligt SOL: 4 st beslut som inte verkställts inom tre månader

Beslut enligt LSS: 20 st beslut som inte verkställts inom tre månader.

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-05-07.
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Lista med personuppgifter.
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ON § 73

Revidering av delegationsordning för 
Omsorgsnämnden
Änr ON 2020/203 1.3.1

Beslut
 Godkänna revidering av delegationsordning enligt förslag

Sammanfattning
Följande revidering i Omsorgsnämndens delegationsordning har gjorts:

- Revidering gällande tillägg i beslut avseende ekonomi; kontrakt 
och avtal. 

Tillägget rör punkt 8:4 och 8:5 och avser teckning av hyresavtal för 
enskilda kunder gällande vård och omsorgsboende i kommunal regi, samt 
i extern regi.  

Detta tillägg görs då det tidigare inte funnits någon rutin för tecknande av 
hyresavtal. En rutin för detta är nu upprättad vilket även behöver tydlig-
göras i delegationsordningen. 

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-
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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 200507
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ON § 74

Information - domar
Änr ON 2020/12 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Förvaltningsrättens dom 2020-04-07-, i mål 6281-19

Förvaltningsrättens dom 2020-04-07, i mål 6283-19

Förvaltningsrättens dom 2020-04-07, i mål 6213-19

Förvaltningsrättens dom 2020-04-07, i mål 6214-19

Förvaltningsrättens dom 2020-04-16, i mål 3276-19

Förvaltningsrättens dom 2020-04-17, i mål 2351-19

Förvaltningsrättens dom 2020-04-22, i mål 2864-20

Förvaltningsrättens dom 2020-04-23, i mål 309-20

Förvaltningsrättens dom 2020-04-23, i mål 4880-20

Förvaltningsrättens dom 2020-05-06, i mål 14145-19

Förvaltningsrättens dom 2020-05-06, i mål 6503-19

Förvaltningsrättens beslut 2020-04-29, i mål 5012-20
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ON § 75

Ärende enligt lex Sarah
Änr ON 2020/1 1.2.7

Beslut
 Utredningarna läggs till handlingarna

Sammanfattning

Utredningar
AVV 20200159, 20200160, 20200223, 20200230
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