
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Omsorgsnämnden 2019-04-25

Plats och tid Östra kommunhuset 13:00 – 16:26 , mötet ajournerat 14:45 – 15:00, 16:03 – 16:15

Beslutande Emelie Nyberg (M) Kristina Lindbåge (S) Torgil Rundcrantz (M)
Lisbeth Thorsson (L) Ola Forslin (L) Ingrid Karlsson (C)
Tommy Carlsson (S) Alf Öien (S) Bo Kron (S)
Anders Nilsson (SD) Anita Reimers (SD) Malin Kemgren (SD)

Henric Colliander (SD) Sylvia Olander (M)
Tjänstgörande ersättare

Helene Åkesson (L) 
tjänstgörande ersättare

Ersättare Efa Nilsson (V) Annette Granath (SD) Håkan Englund (SD)
Lorna Molin (S) Pontus Tallberg (L)
               
               

Övriga närvarande Camilla Gärdebring
Förvaltningschef

Emelie Josephsson
Nämndsekreterare

Sofia Cederström § 40
HR-chef

Katarzyna Wisniewska § 48
Medicinsk ansvarig 
sjuksköterska

Ulrika Olsson § 48
Planeringschef

Johanna Bendtsen § 49
Socialt ansvarig samordnare

Helena Back §§ 50 -51
Ekonomichef      

Utses att justera Kristina Lindbåge      

Justeringens
tid och plats  Östra kommunhuset 2019-05-06

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

Emelie Josephsson

39-57

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

Justerare ………………………………………

Kristina Lindbåge

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

Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2019-04-25

Datum då
anslaget sätts upp

2019-05-07 Datum då 
anslaget tas ned

2019-05-29

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Emelie Josephsson
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 39

Fastställande av dagordning  

Fastställande av dagordning
 Meddelande om redaktionell ändring till korrekt rubrik ärende 9 - 

Verksamhetsberättelse 2018 Nya hemtjänsten. Dagordningen fastställs.

Upprop 
 Se sidan 1.

Val av justerare
 Kristina Lindbåge (S) väljs till justerare för dagens protokoll.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 40

Informationsärenden Omsorgsnämnden 2019-04-
25
Änr ON 2019/86 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning

- Personaluppföljning

Föredragande Sofia Cederström, HR-chef

- Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsboende 
samt korttidsboende  190412

- Information från ordförande:

Särskilda utskottets möte den 11 april 

Påbörjandet av bygget av Villa Boulevard, i Vardagas regi, görs ej i 
samarbete med kommunen då avtal saknas. 

Information angående nämndens utbildningsdag den 8 maj 

- Information från förvaltningschef:

Svårt att rekrytera personal till kostenheten under sommaren - 
Fjällbacka kök stänger v 24 - 36

Maria Bergström vikarierar för Lena Landström, verksamhetschef 
särskilt boende,  fram till mitten av maj. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 41

Anmälan av delegeringsbeslut till Omsorgsnämnden
Änr ON 2019/88 1.2.3

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning
- Förteckning över avtal 190223-190405

- Återbesättandeprövning av tjänster

Sekretessbelagda delegeringsbeslut

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

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2019-03-01 – 2019-03-
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 2019-02-01—2019-02-28
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 42

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 43

Protokoll från förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp
Änr ON 2019/7 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

     

Sammanfattning
Protokoll förvaltningsövergripande samverkansgrupp, 190417
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 44

Meddelanden/delgivningar/rapporter till 
Omsorgsnämnden 2019-04-25
Änr ON 2019/78 1.2.3

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning

- Mottagningsbekräftelse Dataskyddsombud

-  Patientsäkerhetsberättelse Christiansro 2018 

- Patientsäkerhetsberättelse Amalia 2018

- Patientsäkerhetsberättelse Lindåsa 2018

- Verksamhetsberättelse Christiansro 2018

- Verksamhetsberättelse Amalia 2018

- Avslutsbrev Arbetsmiljöverket 2019-02-28

- Beslut KS 2019-02-13, Budgetkompensation för hyreskostnad del 
av Allögården

- Beslut KS 2019-02-13, Styrkort 2019 för strategisk färdplan 2020

- Beslut KF 2019-03-12, Reviderade arvodesbestämmelser för förtro-
endevalda

- Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 2019
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

- Beslut KS 2019-03-20, Igångsättningstillstånd - Nybyggnad av Hjär-
tebacke konceptförskola

- Beslut KS 2019-03-20, Uppföljning av styrkort 2018 för strategisk 
färdplan 2020

- Bilaga - Uppföljning Strategisk färdplan 2018
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 45

Verksamhetsberättelse Nya Hemtjänsten Syd AB
Änr ON 2012/198 

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
- Verksamhetsberättelse Nya Hemtjänsten Syd AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

     2019-04-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 46

Kvalitetsberättelse 2018 HS
Änr ON 2012/200 

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning
- Kvalitetsberättelse 2018 HS
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 47

Kvalitetsberättelse 2018 Alternativ hemtjänst
Änr ON 2013/206 

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning
- Kvalitetsberättelse 2018 Alternativ hemtjänst
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 48

Patientsäkerhets- och Kvalitetsberättelse 2018
Änr ON 2019/49 1.2.7

Beslut
 Godkänna patientsäkerhetsberättelse för 2018.

 Kvalitetsberättelse delges för information. 

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning gällande pati-
entsäkerhetsberättelsen:

”Ärende 12.2 Patientsäkerhetsberättelse:
Socialdemokratiska gruppen lämnar följande synpunkt i patientsäkerhets-
berättelsen under rubriken

Mål 2019:

Proaktiv samordnad vård.

Socialdemokratiska gruppen ser behovet framöver att införa ett samordnat 
omhändertagande av riskgrupper: barn och unga med psykisk ohälsa, 
personer med behov av multidisciplinärt omhändertagande och personer 
med psykisk och somatisk samsjuklighet.

System, organisation, rutiner och vårdmiljö måste utformas så att de för-
hindrar misstag där patienten kommer till skada. Centrera och samordna 
vård och omsorg kring den enskilde personen för en tryggare omsorg. Det 
kräver en helhetsbild av behovet kring patientens vård och omsorg. Detta 
förutsätter att involvera HSL-personalen i proaktivt säkerhetstänkande. 
Skapa delaktighet för HSL-personalen för att syfta till att säkerhetsarbetet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

inte bara ska vara fokuserat på redan inträffade händelser, utan framtidsin-
riktat.

Kristina Lindbåge”

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning gällande kvali-
tetsberättelsen: 

”Ärende 12:3 Kvalitetsberättelse 2018
Socialdemokratiska gruppen lämnar följande synpunkt i kvalitetsberättel-
sen för 2018:

Prioriterade strategiska områden för 2019

Digitala utbildningar ska i huvudsak ses som ett komplement till traditio-
nella föreläsningar. I en verksamhet som grundar sig på möten mellan 
människor behöver utbildning vara ett lärande.

Att kunna prata, ställa frågor och interagera med en föreläsare/varandra 
genom tvåvägs-kommunikation blir ett lärande i sig som man kan gå miste 
om vid digital utbildning som oftast blir informativt, en-vägskommunika-
tion. Lärandeorganisationerna kan ha analysinslag, ett tänkande i risk och 
konsekvenser kring ämnet och på så sätt bli mer givande erfarenhetsutbyte 
och som ökar delaktigheten för den som deltar.

Kristina Lindbåge”

Sammanfattning
Patientsäkerhet handlar om skydd mot vårdskada. Enligt Patientsäkerhets-
lagen 2010:659 ska vårdgivaren senast 1 mars varje år, upprätta en patient-
säkerhetsberättelse . Skrivelsen ska utgöra underlag för hur det systematis-
ka patientsäkerhetsarbetet har bedrivits, presentera resultat samt ge för-
bättringsförslag för ökad patientsäkerhet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kvalitetsberättelse beskriver, utefter SOSFS 2011: 9, omsorgsförvaltning-
ens arbete inom området kvalitet.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna patientsäkerhets-

berättelse för 2018.
 Kvalitetsberättelse delges för information. 

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse ON 2019.49
Tjänsteutlåtande 2019-02-20 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 49

Verksamhetsuppföljning 2018 LOV och SoS
Änr ON 2018/400 8.7.1

Beslut
 Ta informationen till protokollet

 Återkoppling sker till nämnd angående beslutade åtgärder från verk-
samhetsuppföljningen

Omsorgsnämndens behandling
Ordförande föreslår tillägg av följande attsats: 

 Återkoppling sker till nämnd angående beslutade åtgärder från 
verksamhetsuppföljningen

Omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Sammanfattning
Syftet med verksamhetsuppföljningen är att ta reda på hur väl verksamhe-
ten lever upp till lagstiftarens och uppdragsgivarens krav på god kvalitet 
inom vård och omsorg.  

Denna verksamhetsuppföljning omfattar LOV-verksamheter samt del av 
Stöd och service-verksamheten. Uppföljningen är genomförd av förvalt-
ningens båda socialt ansvarig samordnare (SAS), kvalitetsutvecklare samt 
utredare. 

Det sammanfattande resultatet visar inom vilken risknivå som de olika 
verksamheterna bedömts ha uppnått i granskningen. Avseende de områ-
den där bedömningen är att verksamheten uppfyller endast delvis god 
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

kvalitet samt inte uppfyller god kvalitet begärs att utföraren vidtar åtgär-
der. 

Av uppföljningsrapporten som skickats ut har framgått att verksamheten 
ska lämna skriftlig åtgärdsplan med tidsplan vilken ska inkomma senast 31 
januari 2019. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 ta informationen till protokollet

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Verksamhetsuppföljning LOV och del av Stöd och ser-
viceverksamheten 2018

Verksamhetsuppföljning LOV-företag samt del av Stöd och service-verk-
samheten 2018
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 50

Omsorgsnämndens månadsrapport till 
Kommunstyrelsen
Änr ON 2019/60 1.4.1

Beslut
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter mars må-

nad.

Sammanfattning
Efter mars 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 mars 

månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande omsorgsnämndens månadsrapport till ks 190416

Månadsrapport, omsorgsnämnden 190416
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 51

Initiativärende - Låt behovet styra omsorgen inte 
resurserna styra bemanningen
Änr ON 2019/100 1.2.6

Beslut
 Uppdra till förvaltningen att utreda möjlighet och planering för införan-

de av nytt resursfördelningssystem i särskilt boende för äldre med ut-
gångspunkt i individens behov av vård och omsorg.

 Återrapportering av utredning sker till november nämnd

 Anse initiativärendet besvarat

Sammanfattning
Kristina Lindbåge (S) föreslår i initiativärende att Demenscentrum Charlot-
tesborg bör ges rätt förutsättningar att vara ledande verksamhet inom 
demenssjukdomar i omsorgsförvaltningen. Därutöver föreslås att förvalt-
ningschefen samt ekonomi-chefen bör ges i uppdrag att se över hur ekono-
misk ersättning vid ökat vårdbehov kan ges för att bemanna utifrån de 
behov kunden har.

I dagsläget styrs resursfördelningen för särskilt boende i huvudsak av antal 
lägen-heter i verksamheten. Därutöver ges en något större resurstilldel-
ning för demens-lägenheter än till vanliga lägenheter i särskilt boende. 
Nuvarande fördelning kan in-nebära svårigheter att anpassa resurstilldel-
ning efter olika och föränderliga behov på olika enheter och för olika kun-
der.

Verksamheten bör se över möjligheten att anpassa resursfördelningen 
inom hela verksamheten för särskilt boende till en mer behovsstyrd fördel-
ning med hänsyn till vårdtyngd. En eventuell förändring till behovsstyrd 
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

resursfördelning skulle kunna möjliggöra för bättre anpassning till olika 
vårdtyngd på olika enheter. För-ändringen skulle således möjliggöra för 
bättre anpassning efter kundernas behov och den vårdtyngd personalen 
har i sitt arbete. Detta skapar också större möjlig-heter att över tid följa det 
ökande behovet vi ser i framtiden med komplicerade demensdiagnoser och 
liknande. Ett nytt resursfördelningsystem med utgångspunkt i behovet 
skulle bättre kunna tillgodose kundernas föränderliga behov men också 
personalens arbetsmiljö. 

Utredningen bör undersöka hur formerna för ett förändrat system skulle 
kunna se ut samt vilka möjligheter och konsekvenser det skulle kunna föra 
med sig. Fokus bör vara på att möta framtidens ökande behov inom vård- 
och omsorgsverksam-heten men också på att tillgodose en god arbetsmiljö 
för personalen. 

Dock bör nämnas att en fördelning med mer hänsyn till behoven styr för-
delningen internt inom särskilt boende i första hand. Prioriteringar och 
satsningar på verk-samheter får nämnden ta ställning till utifrån nämndens 
rambudget från Kommun-fullmäktige.

En viktig del i arbetet inom demensvården är fortsatta satsningar på rätt 
kompetens. Därför fortsätter utbildningssatsningar och styrning sker med 
inriktning på att öka antalet specialistutbildade medarbetare i verksamhe-
ten.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Uppdra till förvaltningen att utreda möjlighet och planering för införan-

de av nytt resursfördelning i särskilt boende för äldre med utgångs-
punkt i in-dividens behov av vård och omsorg.

 Återrapportering av utredning sker till november nämnd

 Anse initiativärendet besvarat
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Svar på initiativärende 19-04-06

Initiativärende - Låt behovet styra omsorgen, inte resurserna styra beman-
ningen
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 52

Revidering av delegationsordning
Änr ON 2019/57 1.2.3

Beslut
 Godkänna revidering av delegationsordning enligt förslag

Reservationer

Sverigedemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:

”Sverigedemokraterna i Omsorgsnämnden reserverar sig mot beslutet att 
revidera delegationsordningen, ärende 16, gällande punkt 1:7 i Omsorgs-
nämndens delegationsordning då vi inte finner det motiverat att ändra på 
något som enligt uppgift fungerar”.

Sammanfattning
Följande revideringar i Omsorgsnämndens delegationsordning har gjorts:

- Revidering gällande förändring i delegation till ordförande 

Förändringen innebär att ändring av delegat i delegationsordning-
en under punkt 1:7 har tillkommit. Förändringen rör beslut om 
prövningstillstånd till instans ovan förvaltningsrätten. Då handlägg-
ningstiden för prövningstillstånd är relativt kort, max 3 veckor, fö-
reslås ordförande i samråd med vice ha delegation på beslut i 
brådskande ärenden.

- Revidering gällande förändring i beslut enligt Socialtjänstlagen, av-
seende sviktplatser i socialpsykiatrin enligt särskilda riktlinjer.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

En sviktplats kan tas i anspråk av personer som bor i Kristianstad 
kommun som är beviljade boendestöd enligt 4 kap 1 § socialtjänst-
lagen. Behovet prövas på begäran av den enskilde eller dennes när-
stående och beslutas av tjänstgörande enhetschef för BS Brohaga. 
avsikten med dessa platser är att de ska kunna tas i anspråk på ett 
enkelt och smidigt sätt. Det kan vara något som hastigt inträffar i 
ordinärt boende som gör att en person under en kortare tid, högst 
sju dygn inte kan vistas i hemmet. På sviktplatsen får man den vård 
och omsorg man behöver. Där finns också möjligheter att delta i de 
aktiviteter som erbjuds inom träffpunktsverksamheten.

Förändringen innebär att paragrafhänvisning i delegationsordning-
en under punkt 2 har tillkommit. 

- Revidering gällande förändring i beslut enligt hälso- och sjukvård, 
avse-ende verksamhetschef för hälso-och sjukvård. 

Förändringen innebär att paragrafhänvisning i delegationsordning-
en under punkt 5 har tillkommit. Förändringen rör tydliggörande 
av ansvarsområde för verksamhetschef för hälso- och sjukvård.

- Revidering för att följa lagstiftning enligt General Data Protection 
Regulation (GDPR). Andra mindre förändringar har gjorts avseende 
tillägg av delegater och anpassning till följd av ändrade titulaturer. 
Förändringen innebär att paragrafhänvisningar i delegationsord-
ningen under punkt 6 har tillkommit. 

Förändringarna är markerade med rött i bifogat dokument - För-
slag till delegationsordning 2019-04-25.

Delegation innebär att själva beslutanderätten överförs från nämn-
den till delegaten; den som fattar beslut i stället för nämnden. Häri-
genom får delegaten rätt att fatta självständiga beslut; beslutet har 
samma rättsverkan som om nämnden 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 all-
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

tid överlämna sin beslutanderätt till överordnad delegat eller 
nämnd. Beslut som fattas med stöd av delegation ska förtecknas 
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, Revidering av delegationsordning 
190405.

Förslag till revidering av delegationsordning 190425.

23



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 53

Fritidsbank i Kristianstad
Änr ON 2019/98 1.2.1

Beslut
 Omsorgsnämnden ställer sig bakom planerat upplägg för Fritidsbanken

Sammanfattning
Ruzica Stanojevic (V) föreslår i en motion att Kristianstads kommun ska 
öppna ett fritidsbibliotek där barn och ungdomar gratis kan låna fritids- 
och idrottsutrustning. Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att utreda 
möjligheten att öppna ett fritidsbibliotek och därefter besluta i ärendet. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har fört en diskussion med andra förvalt-
ningar och kommunala bolag och tillsammans föreslås att Kristianstads 
kommun använder sig av det nationella konceptet Fritidsbanken om beslut 
fattas att starta verksamheten. 

Planerat upplägg är att arbete- och välfärdsförvaltningen och omsorgsför-
valtningen står för bemanning och service av Fritidsbanken, med 20 delta-
gare och två handledare, samt finansierar tillsammans hyreskostnad av 
lokal. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för utvecklingsarbetet av 
Fritidsbanken. Lämplig lokal, där ytbehovet bedöms till 320 kvm, eftersöks 
med hjälp av ABK och C4 Teknik samtidigt som arbete- och välfärdsförvalt-
ningen och omsorgsförvaltningen parallellt inventerar befintliga lokaler 
inom sina verksamheter. Renhållningen Kristianstad kommer vara en 
viktig samarbetspartner vad gäller insamling och återbruk. 

Preliminär tidsplan är start vår 2020. 
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Omsorgsnämnden ställer sig bakom planerat upplägg för Fritids-

banken

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Fritidsbank omsorgsförvaltningen 2019-04-05

Beslut KFN § 40 Motion - Dags för fritidsbibliotek i Kristianstad

Motion, dags för fritidsbibliotek – Vänsterpartiet, 2016-04-17 
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 54

Ärenden enligt Lex Sarah
Änr ON 2019/59 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Utredningar

AVV20183483

AVV20183475

AVV20190282, AVV20190283

AVV20183664

Lex Sarah utredning 19021
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 55

lex Sarah utredning
Änr ON 2019/33 8.7.1

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning
Utredning lex Sarah 190311
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 56

Lex Maria - anmälan till IVO
Änr ON 2019/97 1.5.5

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning
Utredning Lex Maria, 190329
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 57

Information - domar
Änr ON 2019/102 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning
 

Förvaltningsrättens dom 2019-02-25, Mål nr 1245-18

Förvaltningsrättens dom 2019-02-25, Mål nr 13023-18

Förvaltningsrättens dom 2019-02-25, Mål nr 7937-18

Förvaltningsrättens dom 2019-03-04, Mål nr 13236-17

Förvaltningsrättens dom 2019-03-07, Mål nr 11996-18

Förvaltningsrättens dom 2019-03-08, Mål nr 5337-18

Förvaltningsrättens dom 2019-03-14, Mål nr 11425-18

Förvaltningsrättens dom 2019-03-19, Mål nr 8527-18

Förvaltningsrättens dom 2019-03-25, Mål nr 1921-19

Förvaltningsrättens dom 2019-04-04, Mål nr 11629-18

Förvaltningsrättens beslut 2019-03-01, Mål nr 2301-19

Förvaltningsrättens beslut 2019-03-27, Mål nr 3235-19

Förvaltningsrättens beslut 2019-04-03, Mål nr 58-19
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-04-25

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Förvaltningsrättens beslut 2019-04-03, Mål nr 3741-19

Kammarrättens beslut 2019-03-20, Mål nr 5911-18
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