
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Omsorgsnämnden 2019-05-23

Plats och tid Östra kommunhuset, D503 13:00 – 16:30, mötet ajournerat 14.05 – 14:30, 16:00 -
16:10

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) Bo Kron (S)
Tommy Carlsson (S) Alf Öien (S) Anita Reimers (SD)

Malin Kemgren (SD) Henric Colliander (SD) Annette Granath (SD)
Tjänstgörande ersättare

               

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

Efa Nilsson (V) Håkan Englund (SD) §§ 58- 63      
               
               

Övriga närvarande Ulrika Johannesson
Planeringschef

Helena Back
Ekonomichef

Emelie Josephsson 
Nämndsekreterare 

Aja Pettersson § 59
Verksamhetschef

Birgitta Ripstam –Svanell § 61
HR specialist      

               

Utses att justera Kristina Lindbåge      

Justeringens
tid och plats  Östra kommunhuset, 2019-05-29

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

Emelie Josephsson

58-71

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

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

Kristina Lindbåge      

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

Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2019-05-23

Datum då
anslaget sätts upp

2019-05-29 Datum då 
anslaget tas ned

2019-06-20

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Emelie Josephsson
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-05-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 39

Fastställande av dagordning  

Fastställande av dagordning
 Dagordningen fastställs.

Upprop
 Se sidan 1. 

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

Omsorgsnämnden 2019-05-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 59

Informationsärenden Omsorgsnämnden 2019-05-
23
Änr ON 2019/128 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning

- Information funktionsstöd

Föredragande: Aja Pettersson, verksamhetschef funktionsstöd

- Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsboende 
samt korttidsboende  190517

- Information från ordförande 

- Information från förvaltningschef
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-05-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 60

Habersättning - statsbidrag 2019
Änr ON 2019/106 8.8.1

Beslut
 det tillfälliga stimulansbidraget för habiliteringssättning 2019 fördelas 

mellan samtliga brukare som varit aktuella för insatsen under 2019.

 ansöka om det anvisade beloppet grundat på antal brukare med insats 
daglig verksamhet samt den del av stimulansmedel som andra kommu-
ner ej valt att ansöka om.

 ersättningen betalas ut till kunder med insats om daglig verksamhet 
enligt LSS som deltagit i verksamhet under 2019. Utbetalningen sker 
vid två tillfällen under 2019. 

- För närvaro under perioden januari – juni, betalas ut en engångs-
summa med utbetalning i slutet av juni. Ersätts med lägst 4500 kr.

- För närvaro under perioden juli – december betalas ut en engångs-
summa med utbetalning i november med lägst 4500 kr.

Summan kan komma att justeras uppåt efter besked om Omsorgsför-
valtningen får ta del av eventuellt statsbidrag som andra kommuner 
rekvieraras.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:

”Hab-ersättning-statsbidrag 2019

Änr ON 2019/106 8.8.1

Socialdemokratiska gruppen står självfallet bakom ett bifall till förslaget att 
fördela habiliterings ersättning, men vi vill utveckla vår mening genom 
denna protokollsanteckning. 
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-05-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Med en socialdemokratiskt ledd regering och ansvarsfulla investeringar i 
samhällsbygget ser vi resultat som kommer kommunerna till del. Det är så-
dan politik Socialdemokraterna föredrar före stora skattesänkningar för de 
som mest har. Denna politik gör att Kristianstads Omsorgsnämnd kan för-
dela ut statsbidrag för att höja ersättningen för den enskilda individen som 
gör stor skillnad. Bidraget möjliggör extra livskvalité för den enskilde, att 
kunna unna sig något lite extra inför sommaren och julen. Vi hoppas att 
statsbidraget i huvudsak möjliggör för fler kommuner att införa ersättning-
en i år än i fjor. Vi vill också att Omsorgen tar del av de medel som inte 
rekvireras till övriga kommuner. 

Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokraterna Omsorgsnämn-
den”  

Sammanfattning
Socialstyrelsen har aviserat ny möjlighet om att ansöka om statsbidrag 
2019 för att införa eller höga låg habiliteringsersättning till de som deltar i 
daglig verksamhet enligt LSS. För Kristianstads kommun innebär det att 
kommunen ansökt om och erhållit ersättning om 3,09 miljoner. 

I Kristianstad har 340 personer som har beslut om insatsen daglig verk-
samhet enligt LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktions-
hindrade) 9 § 10 enligt statistik 181231.  

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. 

Nämnden har den 181213 fattat beslut om förändrad ersättningsmodell 
och höjd habiliteringsersättning inom nuvarande budgetram from 190201. 

Då denna höjning nyligen införts och det ännu ej gått att se helårseffekt av 
detta är förslaget att betala ut årets stimulansbidrag som två engångs-
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-05-23

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

belopp till deltagarna i daglig verksamhet. På det viset når det riskeras det 
inte att behöva sänka ersättningen 2020 och det riktade stimulansbidraget 
når den målgrupp den var avsedd för. 

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

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 det tillfälliga stimulansbidraget för habiliteringssättning 2019 för-

delas mellan samtliga brukare som varit aktuella för insatsen under 
2019.

 ansöka om det anvisade beloppet grundat på antal brukare med in-
sats daglig verksamhet samt den del av stimulansmedel som andra 
kommuner ej valt att ansöka om.

 ersättningen betalas ut till kunder med insats om daglig verksam-
het enligt LSS som deltagit i verksamhet under 2019. Utbetalningen 
sker vid två tillfällen under 2019. 

- För närvaro under perioden januari – juni, betalas ut en 
engångssumma med utbetalning i slutet av juni. Ersätts 
med lägst 4500 kr.

- För närvaro under perioden juli – december betalas ut 
en engångssumma med utbetalning i november med 
lägst 4500 kr.

Summan kan komma att justeras uppåt efter besked om Omsorgsförvalt-
ningen får ta del av eventuellt statsbidrag som andra kommuner rekviera-
ras.
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Beslutsunderlag
Habersättning - statsbidrag 2019  , Tjänsteutlåtande
Statsbidrag - habiliteringsersättning 2019, anvisningar
Statsbidrag - habiliteringsersättning 2019, fördelningsnyckel
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ON § 61

Personal och kompetensförsörjningsplan år 2019-
2021
Änr ON 2019/124 1.2.1

Beslut
 Informationen noteras

Protokollsanteckningar

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:

”Personal och kompetensförsörjningsplanen 2019-2021

Änr ON 2019/124 1.2.1

Socialdemokratiska gruppen står självfallet bakom informationen i hand-
lingsplanen 2019-2020, men vi vill utveckla vår mening genom denna 
protokollsanteckning. 

I punkt 62 av januariöverenskommelsen utlovas att staten ska ”investera i 
personalen i vården och omsorgen” med fokus på ”långsiktig planering av 
personal- och kompetensförsörjning inom vården”.

Här vill Socialdemokratiska gruppen med anledning av ärendet att lyfta ut 
vikten av att en kunskapsstärkning inom omsorgen brådskar.

Utöver i handlingsplanen redan prioriterade områden vill vi lyfta fram två 
grupper, LSS-personal samt legitimerade sjuksköterskor.

Prognosen säger att det kommer finnas fler personer i framtiden med 
behov av LSS-insatser samt att fler personer, multisjuka med ökat vårdbe-
hov som verksamheten förväntas kunna hantera.

Att lyfta LSS, samt den kommunala högsta medicinska kompetensen, legiti-
merade sjuksköterskor, skulle bidra till ökad yrkesstolthet, minskad perso-
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

nalomsättning och förbättrade rekryteringsmöjligheter. Men viktigast av 
allt är att ett kunskapslyft för dessa grupper skulle förbättra livsvillkoren 
för de personer som är behov av LSS och HSL-insatser.

Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokraterna Omsorgsnämnden”

Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning:

”Vänsterpartiet har inget att erinra mot planen som sådan men saknar 
kostnadsberäkning gällande föreslagna aktiviteter för personal- och kom-
petensförsörjning samt kvantifiering av möjliga finansieringsbidrag. så att 
de ekonomiska möjligheterna tydliggörs.

För Vänsterpartiet

Efa Nilsson”

Sammanfattning
Syftet med en personal- och kompetensförsörjningsplan är att identifiera 
Omsorgsförvaltningens kommande personalbehov genom att utgå från ett 
nuläge i personalsituationen och förutse framtida behov i kombination med 
omvärldsanalys. Samtidigt som en kompetensförsörjningsplan ska ge en 
översikt av befintlig kompetens, tydliggöra kommande kompetensbehov 
utifrån förvaltningens nuvarande, såväl som framtida uppdrag.

Personal- och kompetensförsörjningsplanen ska komplettera Omsorgsför-
valtningens verksamhetsplaner för åren 2019 – 2021.

Personal- och kompetensförsörjningsplanen är planerad strategiskt för 
åren 2019-2021, med en handlingsplan för åren 2019-2020.  
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Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Informationen noteras

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, Personal- och kompetensförsörj-
ningsplan 2019-2021.
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ON § 62

Omsorgsnämndens månadsrapport till 
Kommunstyrelsen
Änr ON 2019/60 1.4.1

Beslut
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter april må-

nad.

Sammanfattning
Efter april 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 april 

månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande omsorgsnämndens månadsrapport till ks 190514

Månadsrapport, omsorgsnämnden 190514
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ON § 63

Förslag till uppföljning av införandet av heltid som 
norm i Omsorgsförvaltningen
Änr ON 2019/123 1.2.1

Beslut
 Besluta om genomförande av uppföljning av Omsorgsförvaltningens 

införande av heltid som norm. 

Sammanfattning
Bakgrund

Under 2017 infördes heltid som norm i hela Kristianstads kommun. Heltid 
som norm innebär att alla medarbetare ska erbjudas en heltidsanställning, 
med möjlighet att söka partiell tjänstledighet om man önskar en lägre 
sysselsättningsgrad. Inom Omsorgsförvaltningen ska erbjudandet om 
heltid gälla samtliga tillsvidare- och månadsanställda. Heltid som norm 
skulle införas inom befintliga budgetramar, och en målsättning var även att 
samtidigt avveckla användandet av delade turer i verksamheten. 

Införandet av heltid som norm innebar att personalresurserna på varje 
arbetsplats kunde bli mer omfattande än bemanningsbehovet på just den 
arbetsplatsen. De extra personalresurserna planerades att användas som 
resurspass vid frånvaro. Resurspassen ska i första hand användas för att 
hantera frånvaro på den egna arbetsplatsen, men som medarbetare behöv-
de man i större utsträckning än tidigare även vara beredd på att ibland 
arbeta på andra arbetsplatser. Som teknik- och metodstöd för schemapla-
nering och bemanningsarbetet infördes förvaltningens Bemanningshand-
bok samt schemaverktyget Time Care Planering parallellt med införandet 
av heltiden. 
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Förslag till genomförande

Förvaltningen föreslår att en uppföljning görs av hur heltidsinförandet 
påverkat verksamheten ur de tre perspektiven kund, medarbetare och 
ekonomi. Syftet med uppföljningen är att identifiera utvecklings- och för-
bättringsområden.

Då införandet var ett partsgemensamt projekt med de fackliga organisatio-
nerna föreslås även uppföljningen i stora delar planeras och genomföras 
partsgemensamt. Planering av vilka olika frågeställningar som ska under-
sökas samt vilka olika uppföljningsaktiviteter som ska genomföras görs 
under våren 2019, och själva uppföljningen görs under hösten 2019, med 
återrapportering till Omsorgsnämnden senaste under första kvartalet 
2020. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Besluta om genomförande av uppföljning av Omsorgsförvaltning-

ens införande av heltid som norm. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Förslag till uppföljning av införande av heltid som norm i 
Omsorgsförvaltningen,  2019-04-25
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ON § 64

Förslag till finansiering SKL- Kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter
Änr ON 2019/108 1.2.2

Beslut
 Ställa sig bakom förvaltningens förslag om antagande av rekommenda-

tion gällande finansiering för kunskapsstyrning inom socialtjänstens 
verksamheter

 Meddela SKL Kristianstad kommuns ställningstagande enligt medde-
lande nr 15/2018

Omsorgsnämndens behandling
Ordförande föreslår följande ändring av att-satsen:

 ställa sig bakom förvaltningens förslag om antagande av rekommenda-
tion gällande finansiering för kunskapsstyrning inom socialtjänstens 
verksamheter.

Omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

 

Yrkanden

Socialdemokraterna yrkar på följande tilläggsattsats:

 Omsorgsnämnden säger ja till av SKL föreslagen finansiering

Ordföranden yrkar avslag till tilläggsattsatsen.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer avslag respektive bifall till Socialdemokraternas 
tilläggsattsats mot varandra och finner att omsorgsnämnden avslår Social-
demokraternas yrkande. 

Omröstning

Omröstning begärs. Omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång: ja 
för avslag till Socialdemokraternas förslag och nej för bifall till  Socialdemo-
kraternas förslag.

Med röstsiffrorna 11 för avslag och 4 för bifall beslutar Omsorgsnämnden 
att avslå Socialdemokraternas yrkande. 

Sammanfattning
Sveriges kommuner har blivit ombedda att ta ställning till SKL(Sveriges 
Kommuner och Landsting) förslag till gemensam finansiering av ett mer 
samlat system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter.

I Kristianstad kommun är socialtjänstens verksamheter fördelad på Om-
sorgsnämnden respektive Arbete och välfärdsnämnden. Detta tjänsteutlå-
tande och ställningstagande föreslås för båda nämnderna och innefattar en 
fördelning av den föreslagna kostnaden.

De statsbidrag som tidigare var riktade till stöd och utvecklingsinsatser 
inom området, är nu generella statsbidrag. SKL´s bedömning är att om de 
ska kunna ge fortsätta stöd och bidra till utveckling till kommunerna inom 
detta område, behövs en ny långsiktig finansieringsmodell.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Att ställa sig bakom förvaltningens förslag till ställningstagande 

gällande finansiering för kunskapsstyrning inom socialtjänstens 
verksamheter
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 Att meddela SKL Kristianstad kommuns ställningstagande enligt 
meddelande nr 15/2018

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande - Förslag till ställningstagande gällande gemensam finan-
siering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter, daterat 2019-04-12

Meddelande från styrelsen, SKL, nr 15/2018
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ON § 65

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 2019/15 1.2.7

Beslut
 Omsorgsnämnden rapporterar 31 mars 2019, 18 st beslut som inte 

verkställt inom tre månader.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden rapporterar 31 mars 2019, 18 st beslut som inte verk-
ställt inom tre månader.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden rapporterar 31 mars 2019, 18 st beslut som inte verk-
ställt inom tre månader.

Beslutsunderlag
Beslut enligt Sol: 3 st beslut som inte verkställts inom tre månader

Beslut enligt LSS: 15 st beslut som inte verkställts inom tre månader

Omsorgsförvaltningen tjänsteutlåtande 2019-05-13.

Lista med personuppgifter.
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ON § 66

Anmälan av delegeringsbeslut till Omsorgsnämnden 
2019-05-23
Änr ON 2019/129 1.2.3

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning
- Återbesättandeprövning av tjänster

- Beslut ONSU 2019-04-11, Ansökan Föreningsbidrag 2019

- Föreningsbidrag 2019

Sekretessbelagda delegeringsbeslut

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

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2019-04-01 – 2019-04-31 
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 2019-03-01 - 2019-03-30
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ON § 67

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

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning
     
Referensgruppen lämnar synpunkter på följande ärende:

6. Personal och kompetensförsörjningsplan 2019-2021.
Gruppen är intresserad av att följa utvecklingen och resultatet av insatser-
na inom personal- och kompetensförsörjningsområdet för förvaltningens 
verksamheter. Påtalar vikten av insatser för att öka andelen utbildade stöd- 
och omvårdnadspersonal.

8. Förslag till uppföljning av införandet av heltid som norm i Omsorgs-
förvaltningen. 
Gruppen ser positivt på uppföljningen och är intresserade av att få en 
återkoppling av det resultat som uppföljningen kommer att visa.

Föreningsbidrag 2019
Gruppen har noterat att i årets fördelning av bidrag finns ersättning för 
hyreskostnader, fråga uppkommer hur informationen har gått ut kring 
möjligheten att kunna söka bidrag för hyreskostnader.
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ON § 68

Protokoll från förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp
Änr ON 2019/7 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning
Protokollet för Förvaltningsövergripande samverkan 2019-05-15 delges 
muntligen. Nämnden får ta del av protokollet vid nästkommande nämnd-
sammanträde.
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ON § 69

Meddelanden/delgivningar/rapporter till 
Omsorgsnämnden 2019-05-23
Änr ON 2019/107 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning

- Beslut KF 2019-04-10, Fyllnadsval som ledamot och ersättare i Om-
sorgsnämnden efter Zeinab El-Mestrah (S)

- Beslut KF 2019-04-10, Riktlinjer för avgiftshandläggning inom om-
sorgsförvaltningen i Kristianstads kommun för insatser beslutade 
jämlikt socialtjänstlagen

 
     

     



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-05-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 70

Ärende enligt Lex Sarah
Änr ON 2019/111 8.7.1

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
 

Utredningar 

AVV 20190654/AVV20190655

AVV20190478

AVV20190570

      

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-05-23

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 71

Information - domar
Änr ON 2019/130 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning
 

Förvaltningsrättens dom 2019-03-29, Mål nr 120-19

Förvaltningsrättens dom 2019-04-09, Mål nr 13318-18

Förvaltningsrättens dom 2019-04-26, Mål nr 12239-18

Förvaltningsrättens beslut 2019-04-17, Mål nr 4625-19

Förvaltningsrättens beslut 2019-04-29, Mål nr 3393-19

Högsta förvaltningsdomstolens beslut 2019-04-17, Mål nr 2212-19
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