
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Omsorgsnämnden 2019-12-12

Plats och tid Östra kommunhuset, D 503 13:00-17:00, mötet ajournerat 14:25-14:50, 16:30-
16:40

Beslutande Emelie Nyberg (M) 
Ordf.

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

Torgil Rundcrantz (M) Lisbeth Thorsson (L) Ingrid Carlsson (C)
Tommy Karlsson (S) Alf Öien (S) Anita Reimers (SD)

Malin Kemgren (SD) Sylvia Olander (M)
Tjänstgörande ersättare

Pontus Tallberg (L)
Tjänstgörande ersättare

   Lorna Molin (S)    
Tjänstgörande ersättare

Annette Granath (SD)
Tjänstgörande ersättare      

               
               

Ersättare Elisabeth Disley (L) Efa Nilsson (V) Håkan Englund (SD)
               
               
               

Övriga närvarande Camilla Gärdebring 
Förvaltningschef

Emelie Josephsson
Nämndsekreterare

Mats Bertram §144
Verksamhetsutvecklare

Katrin Nilsson § 144
Kvalitetssamordnare

Helena Back §§ 145-146
Ekonomichef      

               

Utses att justera Kristina Lindbåge       

Justeringens
tid och plats  2019-12-18, Östra kommunhuset

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

Emelie Josephsson

138-148

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

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

Kristina Lindbåge       

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

Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2019-12-12

Datum då
anslaget sätts upp

2019-12-18 Datum då 
anslaget tas ned

2020-01-09

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Emelie Josephsson
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 138

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 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 139

Informationsärende Omsorgsnämnden 2019-12-12
Änr ON 2019/326 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning
- Personaluppföljning
- Öppna jämförelser 2019
- Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsbo-

ende samt korttidsboende 191206
- Information från ordförande 
- Information från förvaltningschef
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 140

Anmälan av delegeringsbeslut till Omsorgsnämnden 
2019-12-12
Änr ON 2019/354 1.2.7

Beslut
 Besluten läggs till handlingarna

Sammanfattning

- Förteckning över avtal 2019-10-26 – 2019-11-22
- Återbesättandeprövning av tjänster 191122

Sekretessbelagda delegeringsbeslut

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

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2019-11-01 – 2019-11-30 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 2019-11-01 - 2019-11-30
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 141

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:

9. Boendeplan 2020-2030
Referensgruppen anger synpunkten att den palliativa vården bör bli bättre 
oavsett ålder för kunden. Framför allt menar man att boende för yngre 
behövs, då de drabbas mest och behöver alternativ till vanligt äldreboende.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 142

Protokoll från förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp
Änr ON 2019/7 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning
     
Protokoll för förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2019-11-06

Protokollet för förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2019-12-04 
delges muntligen. Nämnden får ta del av protokollet vid nästkommande 
nämndsammanträde.
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 143

Meddelanden/delgivningar/rapporter till 
Omsorgsnämnden 2019-12-12
Änr ON 2019/329 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning
Beslut KS 2019-10-23; Klimatredovisning 2019
Bilaga; Klimatredovisning 2019

Beslut KF 2019-10-15; Motion - Utred möjligheten att tillfälligt låna 
ut hjälpmedel till anhöriga till funktionshindrade och äldre

Beslut KF 2019-10-15; Delårsrapport januari-augusti 2019

Beslut KS 2019-09-25; Riktlinjer för kamerabevakning i Kristianstads 
kommun
Bilaga; Riktlinjer för kamerabevakning i Kristianstads kommun

Begäran om egengranskning – IVO  8.5-33265/2019-4

Beslut angående tillstånd – IVO 6.3.1 – 19519/2019

Åtgärdsplan 2019 Näsby hemtjänst

Åtgärdsplan 2019 Lindåsa

Åtgärdsplan 2019 Axeltorp
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 144

Boendeplan 2020-2030
Änr ON 2019/347 8.7.1

Beslut
 Omsorgsnämnden antar Boendeplan år 2020 – 2030

 Uppföljning av boendeplan sker årligen till omsorgsnämnden

Reservationer

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå ändringsyrkan-
det. 

Protokollsanteckning 
Eva Nilsson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

”Boendeplan Vård och omsorgsboende 2020-2030

Med stöd av boendeplanen, som visar behov av ytterligare tre till fyra nya 
omsorgsboende fram till 2030, anser Vänsterpartiet att det är av största 
vikt med framförhållning och planering för att tillgodose behovet i bästa 
möjliga, egna kommunal regi.

 För Vänsterpartiet Kristianstad

2019 12 12

Eva Nilsson”
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-12-12

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Omsorgsnämndens behandling

Yrkanden

Socialdemokraterna lämnar följande ändringsyrkande för boendeplanen 
gällande Sommarlust sidan 14:

 Nytt boende ska stå klart på Sommarlustvägen med upp till 60 lä-
genheter.

Beslutsgång

Ordföranden ställer avslag respektive bifall till Socialdemokraternas änd-
ringsyrkande och finner att Omsorgsnämnden beslutar att avslå Socialde-
mokraternas förslag. 

Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen redovisar bedömning av behov av lägenheter inom 
Vård- och omsorgsboenden (Vobo) för perioden 2020 – 2030. Bedöm-
ningen bygger på nuvarande användande av Vobo och befolkningspro-
gnos för tidsperioden

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Omsorgsnämnden antar Boendeplan år 2020 – 2030
 Uppföljning av boendeplan sker årligen till omsorgsnämnden

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2019-11-20

Boendeplan år 2020-2030
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 145

Omsorgsnämndens månadsrapport till 
Kommunstyrelsen
Änr ON 2019/60 1.4.1

Beslut
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter november 

månad.

Sammanfattning
   

Efter november månad konstateras att nettokostnaden för perioden ligger 
nå-got bättre än riktvärdet för förbrukningen av budgeten. Nämnden 
prognostiserar ett överskott på 7 mkr för helåret 2019.  

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter no-

vember månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande omsorgsnämndens månadsrapport till ks 191210

Månadsrapport, omsorgsnämnden 191210
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 146

Omsorgsnämndens styrkort och internbudget
Änr ON 2019/342 1.2.7

Beslut
 Med föreslagen förändring fastställa styrkort för 2020 i enlighet med 

Verksamhetsplan med internbudget och styrkort 2020.

 fastställa Internbudget för 2020 i enlighet med Verksamhetsplan med 
internbudget och styrkort 2020. 

 ta information om förvaltningens verksamhetsplan 2020 till protokol-
let

 ge förvaltningschefen i uppdrag att efter samråd med verksamhetsche-
fer göra justeringar i drift- och investeringsbudgeten mellan verksam-
heter där så krävs. Löpande informera nämnden om vidtagna justering-
ar.

Reservationer 

Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet att ge förvalt-
ningschefen i uppdrag att efter samråd med verksamhetschefer göra juste-
ringar i drift- och investeringsbudgeten mellan verksamheter där så krävs. 
Löpande informera nämnden om vidtagna justeringar, enligt följande:

”Socialdemokraternas mening är att alla beslut är som fattas i en kommun 
är politiska. Sedan kan politiken välja att delegera besluten. Vårt ändrings-
yrkande som lyder ”Ge förvaltningschefen i uppdrag att efter samråd med 
presidiet göra justeringar i drifts-och investeringsbudgeten mellan verk-
samheter där så krävs. Löpande informera nämnden om planerade juste-
ringar” syftar till att ta det politiska ansvaret för justeringar i budgeten som 
faktiskt ligger i nämndens demokratiskt förtroendevalda ledamöters an-
svar. 
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-12-12

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokraterna”

Deltar inte i beslutet

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet att fastställa Internbudget för 
2020 i enlighet med Verksamhetsplan med internbudget och styrkort 2020. 

Protokollsanteckningar

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:

”Socialdemokraterna vill med denna protokollsanteckning uttrycka varför 
vi valt att inte delta i beslutet om Internbudget 2020.

Vi konstaterar att Socialdemokraternas budget föll i kommunfullmäktige 
och med det fastslagna ramar, hade vi givetvis föredragit att gå till beslut 
med en Socialdemokratisk ramförstärkning.

Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokraterna”

Eva Nilsson (V) lämnar följande protokollsanteckning:

”Beslut gällande Omsorgsnämndens styrkort och internbudget

Vänsterpartiet har en egen budget med större ramar än alliansens och tar 
därför inget ansvar för den av omsorgsförvaltningens föreslagna. 

För Vänsterpartiet Kristianstad

2019 12 12

Eva Nilsson”
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-12-12

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Omsorgsnämndens behandling
Yrkanden 

Socialdemokraterna yrkar på följande tillägg i styrkortet: 

 införa Rikssår med indikatorvärdena Implementerad för grönt, På-
börjad process för gult samt Ej påbörjad för rött. 

Ordförande föreslår bifalla Socialdemokraternas yrkande och Omsorgs-
nämnden beslutar enligt föreslaget tillägg. 

Socialdemokraterna föreslår följande ändringsyrkande: 

 Ge förvaltningschefen i uppdrag att efter samråd med presidiet gö-
ra justeringar i drifts-och investeringsbudgeten mellan verksamhe-
ter där så krävs. Löpande informera nämnden om planerade juste-
ringar.

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot socialdemokraternas änd-
ringsyrkande och finner att Omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltning-
ens förslag. 

Sammanfattning
Omsorgsnämnden ska fastställa styrkort för omsorgsförvaltningen som 
omfattar strategiska mål i olika perspektiv, mål och indikatorer. En sär-
skild verksamhetsplan, som fastställs av förvaltningschefen, är framtagen 
för att säkerställa att beslutade uppgifter genomförs enligt plan och an-
slagna medel.

Kommunfullmäktige fattade beslut om budgetramar 2020 den 12 No-
vember. Driftramen för omsorgsnämnden är fastställd till 1691 mkr.  
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-12-12

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Förslag till styrkort för omsorgsförvaltningen samt budgetanslag med 
fördelning på verksamhet framgår av bilagor. 

Facklig samverkan om internbudgetförslaget genomförs 2019-12-04.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 fastställa styrkort för 2020 i enlighet med Verksamhetsplan med 

internbudget och styrkort 2020.
 fastställa Internbudget för 2020 i enlighet med Verksamhetsplan 

med internbudget och styrkort 2020. 
 ta information om förvaltningens verksamhetsplan 2020 till proto-

kollet
 ge förvaltningschefen i uppdrag att efter samråd med verksam-

hetschefer göra justeringar i drift- och investeringsbudgeten mel-
lan verksamheter där så krävs. Löpande informera nämnden om 
vidtagna justeringar.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-11-27

Verksamhetsplan med internbudget och styrkort 2020

Internbudget 2020

Styrkort 2020

ON budgettext 2020
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 147

Ärende enligt Lex Sarah 2019-12-12
Änr ON 2019/327 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning
AVV20191933
AVV20190790, AVV20191131
AVV20191644
AVV 191237 + 191239
AVV20191391
AVV20191942
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2019-12-12

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 148

Information - domar
Änr ON 2019/339 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning

Förvaltningsrättens dom 2019-11-14, i Mål 9188-18

Förvaltningsrättens dom 2019-11-07, i Mål 6203-19

Förvaltningsrättens dom 2019-10-31, i Mål 9517-18

Förvaltningsrättens dom 2019-10-28, i Mål 3885-19

Förvaltningsrättens dom 2019-10-29, i Mål 9450-19

Förvaltningsrättens dom 2019-10-23, i Mål 14364-18

Förvaltningsrättens beslut 2019-11-14, i Mål 7787-19

Förvaltningsrättens beslut 2019-10-28, i Mål 11320-18

Kammarrättens beslut 2019-11-14, i Mål 7787-19
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