
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Omsorgsnämnden 2019-06-20

Plats och tid Östra kommunhuset D 503 13:00-17:34, mötet ajournerat 14:34 -14:45 , 17:05-
17:12

Beslutande Emelie Nyberg (M) 
Ordf.

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

Torgil Rundcrantz (M) Lisbeth Thorsson (L) Ola Forslin (L)
Elsebeth Lemche (KD) Tommy Carlsson (S) Alf Öien (S)
Anders Nilsson (SD) Anita Reimers (SD) Malin Kemgren (SD)

Henric Colliander (SD) Helene Åkesson (L) 
Tjänstgörande ersättare 

Lorna Molin (S) 
Tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande Niklas Lindqvist § 73
Enhetschef

Ann-Christin Albinsson § 73
Arbetsterapeut

Maria Bendz § 73
Heminstruktör

Jeanette Nilsson § 73
Äldrepedagog

Lena Larsen § 73
Kostchef

Anne-Li Nilsson § 73
Chef Riksgymnasiets 
elevboende

Helena Back § 78
Ekonomichef

Mats Bertram § 79
Verksamhetsutvecklare

Johanna Bendtsen § 80
Socialt ansvarig samordnare

Maria Rheborg § 80
Ekonom

Utses att justera Kristina Lindbåge      

Justeringens
tid och plats Östra kommunhuset, 2019-07-01 

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

Emelie Josephsson

72-86

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

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

Kristina Lindbåge      

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

Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2019-06-20

Datum då
anslaget sätts upp

2019-07-02 Datum då 
anslaget tas ned

2019-07-24

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Emelie Josephsson
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-06-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 72

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 2019-06-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 73

Informationsärenden Omsorgsnämnden 2019-06-
20
Änr ON 2019/154 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning

- Information Förebyggande enheten

Föredragande: Niklas Lindqvist, enhetschef myndighetsensheten, 
Ann-Christin Albinsson, arbetsterapeut, Maria Bendtz, heminstruktör, 
Jeanette Nilsson, äldrepedagog

- Information Kostenheten

Föredragande: Lena Larsen, Kostchef 

- Information Riksgymnasiet 

Föredragande: Anne-Li Nilsson, chef Riksgymnasiets elevboende

- Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsboende 
samt korttidsboende  190614

- Information från ordförande 

- Information från förvaltningschef
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-06-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 74

Anmälan av delegeringsbeslut till Omsorgsnämnden 
2019-06-20
Änr ON 2019/158 1.2.3

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning
- Återbesättandeprövning av tjänster

Sekretessärenden

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

-  Delegeringsrapporter på fattade beslut 2019-05-01 – 2019-05-31 
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 2019-04-01 - 2019-04-30
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-06-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 75

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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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-06-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 76

Protokoll från förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp
Änr ON 2019/7 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

          

Sammanfattning
Protokoll förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2019-05-15

Protokoll förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2019-06-10
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-06-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 77

Meddelanden/delgivningar/rapporter till 
Omsorgsnämnden 2019-06-20
Änr ON 2019/142 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning

- Patientsäkerhetsberättelse Axeltorp 2018

- Avslutsbrev Arbetsmiljöverket, ärende 2018/006836

- Beslut IVO Dnr 8.2.1-15534/2018-17

- Beslut KF 2019-04-10 med bilaga;

Årsredovisning 2018

- Beslut KF 2019-04-10 med bilagor;

Ombudgetering driftbudgeten

Ombudgetering investeringsbudgeten

- Beslut KS 2019-04-24
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-06-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 78

Omsorgsnämndens månadsrapport till 
Kommunstyrelsen
Änr ON 2019/60 1.4.1

Beslut
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter maj månad.

Sammanfattning
Efter maj månad konstateras att nettokostnaden för perioden ligger i enlig-
het med riktvärdet för förbrukningen av budgeten. Nämnden prognostise-
rar ett nollresultat för helåret 2019. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter maj 

månad.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande omsorgsnämndens månadsrapport till ks 190612

Månadsrapport, omsorgsnämnden 190612
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-06-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 79

Förberedelse för nybyggnad av vård- och 
omsorgsboende i Tollarp
Änr ON 2019/122 8.7.3

Beslut
 Förvaltningen får uppdrag att i samarbete med AB Allön påbörja förbe-

redelse för att bygga nytt Vård och omsorgsboende i Tollarp

 Almgårdens vård och omsorgboende avvecklas under 2019 

 Planeringsdokument för vård och omsorgsboende 2018-2030 lyfts upp 
till nämnden i oktober för revidering.

Omsorgsnämndens behandling
Ordförande föreslår tillägg av följande attsats:

 Planeringsdokument för vård och omsorgsboende 2018-2030 lyfts upp 
till nämnden i oktober för revidering.

Omsorgsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:

”Förberedelse för nybyggnad av vård-och omsorgsboende i Tollarp.

Änr ON 2019/122 8.7.3

Socialdemokratiska gruppen står bakom beslutet att avveckla Almgården 
och att AB Allön förbereds att bygga nytt Vård och Omsorgsboende i Tol-
larp, men vi vill utveckla vår mening genom denna protokollsanteckning. 
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-06-20

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Förebyggande verksamhet gör skillnad och det ser vi inte minst nu när vi 
står med tomma platser. Genom aktiva insatser för hälsosamt åldrande i fö-
rebyggande syfte kan vi skjuta upp behovet av plats på boende. Men S sak-
nar helhetsbilden, prognos och behovet av omsorgens bostäder i ärendet. 
Vi hoppas kunna få ett klargörande i frågan, genom vårt initiativärende, att 
en parlamentariskt tillsatt arbetsgrupp utses och tillsätts som kan se över 
bostadsfrågan långsiktigt.

Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokraterna Omsorgsnämn-
den”  

Sammanfattning
Almgården i Tollarp har fuktskador som kräver omfattande ombyggnad. 
Detta kombinerat med husets status i övrigt gör att investeringskostnaden i 
befintlig byggnad blir orimligt hög. Omsorgsförvaltningen föreslår att 
Almgården avvecklas och ersätts med ett nybyggt vård och omsorgsboende 
i Tollarp.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 förvaltningen får uppdrag att i samarbete med AB Allön påbörja 

förberedelse för att bygga nytt Vård och omsorgsboende i Tollarp
 Almgårdens vård och omsorgboende avvecklas under 2019 

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-05-28

Inventering Almgården 2019-02-06

Övergripande planering Almgården  
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-06-20

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 80

Förfrågningsunderlag LOV 2019
Änr ON 2019/150 8.7.1

Beslut
 Anta förslag till uppdaterat förfrågningsunderlag gällande LOV i hem-

tjänsten.

Omsorgsnämndens behandling

Yrkanden

Socialdemokraterna yrkar på att förändringen angående HSL-insatser tas 
bort ur förfrågningsunderlaget. 

Ordföranden yrkar avslag till Socialdemokraternas ändringsyrkande. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer avslag respektive bifall till Socialdemokraternas änd-
ringsyrkande mot varandra och finner att omsorgsnämnden avslår Social-
demokraternas ändringsyrkande. 

Reservationer 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till 
ändringsyrkandet.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-06-20

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen införde under 2008 valfrihetssystemet Fritt val i 
hemtjänsten enligt lag om valfrihetssystem, LOV.

Förvaltningen har uppdaterat och gjort vissa förändringar i förfrågningsun-
derlaget. Det som främst föranledde uppdateringen beror på behov av 
uppdatering av befintlig ersättningsmodell.

Leverantörerna har blivit informerade om den tilltänkta förändringen. 
Eftersom förutsättningarna förändras kommer nya avtal med samtliga 
Leverantörer att skrivas om.

Ersättning ges idag utifrån uppmätt utförd kundtid. Om den totala utförda 
tiden för samtliga kunder överstiger den beställda, ges ersättning enbart 
för den beställda tiden. Om utförd tid för månad överstiger taket behöver 
Leverantören kunna påvisa att behovet på grund av tillfälliga utökningar 
och dubbelbemanning på grund av arbetsmiljöskäl motiverar en högre 
kundtid. Övrig ersättning över tak kan enbart medges när Omsorgsnämn-
den bedömer att synnerliga skäl föreligger. I praktiken behöver Leverantö-
ren göra en särskild ansökan kring detta som förvaltningschef sedan ska 
besluta om utifrån underlag som socialt ansvarig samordnare (SAS) tar 
fram månadsvis. 

Istället för att göra denna särskilda ansökan, vilket försvårar både för 
företag och omsorgsförvaltningen, föreslås det ligga en fast procentsats på 
antalet omvårdnadstimmar för tillfälliga utökningar. 

Vid beräkning av de timmar som beviljats över tak för detta under 2018 
och 2019 visar det sig att ett fast tillägg på 1% bäst motsvarar det som 
tidigare beviljats. 

I detta inkluderas även den dubbelbemanning som chef tar ställning till 
avseende dubbelbemanning på grund av arbetsmiljöskäl.

Vad gäller synnerliga skäl är målet att komma ifrån att det ska göras en 
bedömning av kundens behov om vad som kan anses vara synnerliga skäl 
och förslaget är därför en förändring även i denna hantering. Synnerliga 
skäl har främst gällt ansökningar gällande kunder som kallas ”ytterfall” 
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-06-20

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

(beställd kundtid på 100 timmar och över) och därför föreslås det att Leve-
rantören ska få ersättning över tak för den specifika kunden med belopp 
maximalt upp till och med den utförda tiden för kunden. Ersättningen kan 
dock aldrig utgå om den totala utförda tiden för kund understiger dennes 
tak samt aldrig bli högre än den totalt utförda tiden för Leverantören. 
Skillnaden mot tidigare är att ingen särskild ansökan och bedömning behö-
ver göras. 

Beslut har också internt fattats om att biståndshandläggare inte ska vara 
involverade och inte heller besluta om dubbelbemanning på grund av 
kunds behov framöver. Konsekvensen blir att det inte längre kommer att 
finnas någon beställd tid för detta vilket innebär att den beställda tiden för 
företagen blir mindre. I och med detta föreslås det att en fast procentsats 
införs på den beställda tiden för omvårdnad. Uträkning baseras på den 
beställda tiden för dubbelbemanning för 2018 till april 2019. Ett fast tillägg 
på 9,5% motsvarar bäst den tid som tidigare beställts av biståndshandläg-
garna. 

Exempel på övriga förändringar som är gjorda förutom mindre för-
tydliganden (förändringar framgår i röd text i underlaget): 

 Krav på att Leverantören ska arbeta enligt IBIC (företagen har fått 
utbildning).

 Ny rutin på att dagens Leverantör alltid ska tillfrågas av bistånds-
handläggare för om de kan utföra insatser även innan 07.00 och ef-
ter 22.00 (innan beställning skickas till nattorganisation). Företa-
gen har gett okej till rutinen.

 Kund med endast HSL-insatser ska kunna ha kvar sin valda Leve-
rantör i de fall då hen avslutar sina SoL-insatser samt om hen har 
en samboende som har en privat Leverantör. Det har inte ansetts 
förenligt med god kvalitet att kund behöver byta utförare i ett så-
dant läge eller rimligt att samboende ska behöva ha två olika utfö-
rare. 

 Leverantör behöver inte längre lämna årsredovisning till Omsorgs-
nämnden då de uppgifter som krävs för uppföljning kan tas fram på 
annat sätt. 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Det ställs krav på att Leverantören ska ha rutiner för hur verksam-
heten ska arbeta vid eventuella driftstopp. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Anta förslag till uppdaterat förfrågningsunderlag gällande LOV i 
hemtjänsten.

Beslutsunderlag

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-05-27

Valfrihetssystem inom hemtjänsten, förfrågningsunderlag ärende nr 
2019/150
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ON § 81

Initiativärende- Inför obligatorisk registrering av 
patienter med svårläkta sår i Kristianstads kommun
Änr ON 2019/121 1.2.6

Beslut
 Anse initiativärendet besvarat

Sammanfattning
Kristina Lindbåge, gruppledare för Socialdemokratiska gruppen, Omsorgs-
nämnden har i ett Initiativärende från 2019-04-25 lämnat till verksamhets-
chefen för HSL i uppdrag att budgetera för att upprätta ett vårdteam med 
särskilt såransvarig sjuksköterska/
distriktssköterska och därmed ge patienterna med sår en strukturerad 
sårprevention och behandling samt föreslagit att registrering i RiksSår 
införs som obligatorisk registrering inom Kristianstad kommun. Arbete 
med sårprevention och registrering i RiksSår har föreslagits att gälla från 1 
september 2019. 

I initiativärendet beskrivs att svårläkta sår är mycket plågsamma för den 
som drabbas, kan vara illaluktande, smärtsamma, begränsa rörligheten och 
försämra livskvalitén. En förbättrat sårläkningsprocess bidrar till minskat 
lidande men även bättre kostnadseffektivitet och resursbesparing genom 
bl.a. bättre kontinuitet och uppföljning samt snabbare sårläkning.  

RiksSår är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med svårläkta ben-, 
fot- och trycksår, som tillhör en medicinskt lågprioriterad patientgrupp 
med kostnadskrävande vård under långa tider pga. avsaknad av struktur 
för att tidigt säkerställa diagnos, rätt behandling och uppföljning. RiksSår 
kan bidra till kvalitetssäkring inom område Svårläkta sår genom strukture-
rat arbetssätt och säkerställande av kunskaper i ämnet.
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Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Anse initiativärendet besvarat

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-05-28

Webbplats för RiksSår (https://www.rikssar.se/ 2019-05-07) 

Initiativärende 2019-04-25

https://www.rikssar.se/
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ON § 82

Medborgarförslag - Hunddagis i kommunens regi,  
verksamhet utgörs av personer som fått beslut enl  
SOL och LSS.
Änr ON 2019/159 1.1.3

Beslut
 Ställa sig bakom planerade aktiviteter och därmed anse medborgarför-

slaget besvarat

Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag ett hunddagis i kommu-
nens regi där sysselsättning/verksamhet kan utföras av personer som fått 
beslut enligt SoL och LSS Medborgarförslaget anses besvarat och nedanstå-
ende aktiviteter planeras genomföras under 2020-2021. Inriktning att 
arbeta med hundar bör breddas till djur . De positiva effekter för att minska 
stress och ohälsa som beskrivs i medborgarförslaget är kopplat till mö-
te/samspel med djur i olika former.                                                                                                 
Förslag till aktiviteter : Besökshund/ Vårdhund /Terapihund i vht, Öka 
antalet enskilda platser i verksamhet inom detta område samt undersöka 
möjligheter till samarbete/samverkan med kennel alternativt hunddagis i 
privat regi samt bredda arbetet till att också omfatta hästar, ridsko-
lor.
Under åren 2020 – 2021 pröva ovan förslag inom befintlig verksamhet. 
Prioriterad målgrupp med insatser enligt SoL i form av mobilt boendestöd.                     

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Ställa sig bakom planerade aktiviteter och därmed anse medborgarför-

slaget besvarat
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Beslutsunderlag
Medborgarförslag KF § 228 – Hunddagis i kommunal regi, verksamheter för 
personer som fått beslut enligt SoL och LSS.

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 190529 
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ON § 83

Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet
Änr ON 2019/160 1.3.1

Beslut
 Föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för Kommu-

nala Pensionärsrådet gällande från 2020-01-01

Sammanfattning
Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet antogs senast av kommunfull-
mäktige 2012-10-09 § 264.

Efter genomgång av reglemente i samverkan med rådet föreslår förvalt-
ningen reglemente enligt bilaga.

Förändringarna avser

- Fördelning av ledamöter

- Adjungerande av förvaltningschef  - tas bort . Förvaltnings-
chef kallas som föredragande för aktuella ärenden

- Kallelse upprättas i samråd mellan ordföranden och vice 
ordförande i pensionärsrådet

- Pensionärsforum sker årligen men kopplas inte till nämn-
dens målarbete enligt reglementet.

- Regler för tjänstgörande ersättare tydliggörs
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Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för Kom-

munala Pensionärsrådet gällande från 2020-01-01

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 190603

Förslag till Reglemente Kommunala pensionärsrådet, 190620
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ON § 84

Revidering av delegationsordningen
Änr ON 2019/161 1.7.3

Beslut
 Godkänna revidering av delegationsordning enligt förslag

Sammanfattning
Följande revideringar i Omsorgsnämndens delegationsordning har gjorts:

- Revidering gällande förändring i beslut avseende övrig reglerad 
verksamhet, gällande lex Sarah 

Förändringen innebär att lagrum har tillkommit under punkt 6:30, samt att 
delegat har tillkommit under punkt 6:31.

- Revidering gällande förändring i beslut avseende personal

Förändringen rör punkt 7:1 där presidiet förslås informeras angående 
tillsvidareanställningar gällande verksamhetschef, myndighetschef, kost-
chef, elevhemschef, hjälpmedelschef.  Förändringen avser även punkt 7:2 
där tillägg under vidaredelegation har gjorts.

Förändringarna är markerade med rött i bifogat dokument - Förslag till 
delegationsordning 2019-06-20.

Delegation innebär att själva beslutanderätten överförs från nämnden till 
delegaten; den som fattar beslut i stället för nämnden. Härigenom får dele-
gaten 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 delega-
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

tens beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. 
Delegat kan alltid överlämna sin beslutanderätt till överordnad delegat el-
ler nämnd. Beslut som fattas med stöd av delegation ska förtecknas och an-
mälas till Omsorgsnämnden, vilken ska finnas tillgänglig vid nämndens 
sammanträde. Detta gäller även ärenden som beslutats med stöd av vidare-
delegation från förvaltningschefen.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Godkänna revidering av delegationsordning enligt förslag

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 190529.

Förslag till revidering av delegationsordning 190620.
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ON § 85

Ärende enligt Lex Sarah
Änr ON 2019/146 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning

Utredningar 

AVV20190768+0881+0880+0879

AVV20183069
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ON § 86

Information - domar
Änr ON 2019/153 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning
 

Förvaltningsrättens dom 2019-05-27 i mål nr 5795-19

Förvaltningsrättens dom 2019-05-23 i mål nr 5339-19

Förvaltningsrättens dom 2019-05-22 i mål nr 13710-18

Förvaltningsrättens dom 2019-05-17 i mål nr 4608-19

Förvaltningsrättens dom 2019-05-16 i mål nr 667-19

Förvaltningsrättens dom 2019-05-13 i mål nr 2539-19

Förvaltningsrättens dom 2019-05-03 i mål nr 3835-19

Kammarrättens beslut 2019-05-23 i mål nr 2783-19

Kammarrättens beslut 2019-05-17 i mål nr 1410-19

Kammarrättens beslut 2019-05-14 i mål nr 2131-19

Kammarrättens beslut 2019-05-06  i mål nr 5194-18
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