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Omsorgsnämnden 2020-04-29

Plats och tid Östra kommunhuset B107 15:40- 15:44

Beslutande Emelie Nyberg (M)
Ordf.

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

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

Elisabeth Disley (L) 
tjänstgörande ersättare för 
Ingrid Karlsson (C)

Annette Granath (SD) 
tjänstgörande ersättare för 
Malin Kemgren (SD)

Håkan Englund (SD)
tjänstgörande ersättare för 
Henric Colliander (SD)

          

Ersättare Pontus Tallberg (L) Lorna Molin (S) Efa Nilsson (V)
               

Övriga närvarande Camilla Gärdebring 
Förvaltningschef

Emelie Josephsson
Nämndsekreterare

Erika Nilsson 
Administratör

Mats Bertram § 54
Verksamhetsutvecklare

Mai Alvinsson § 54
Planeringssekreterare      

               

Utses att justera Kristina Lindbåge      

Justeringens
tid och plats  2020-05-07, Östra kommunhuset

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

Emelie Josephsson

48-60

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

Justerare ………………………………………

Kristina Lindbåge      

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

Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2020-04-29

Datum då
anslaget sätts upp

2020-05-08 Datum då 
anslaget tas ned

2020-06-01

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Emelie Josephsson
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2020-04-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 48

Fastställande av dagordning  

 Dagordningen fastställs.

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

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

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

Omsorgsnämnden 2020-04-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 49

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 200424

- Information från ordförande 

- Information från förvaltningschef
Nämnden delges lägesrapport gällande covid-19.
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Omsorgsnämnden 2020-04-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 50

Anmälan av delegeringsbeslut till Omsorgsnämnden
Änr ON 2020/4 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning
- Förteckning över avtal 2020-03-05 – 2020-04-07
- Delegeringsrapport delegeringsbeslut

Sekretessbelagda delegeringsbeslut

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

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2020- 03-01 – 2020-03-31 
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 2020-03-01 – 2020-03-31
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Omsorgsnämnden 2020-04-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 51

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

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning
Mötet 2020-04-28 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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Omsorgsnämnden 2020-04-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 52

Protokoll Förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp
Änr ON 2020/6 1.3.4

Beslut
 Informationen lägga till handlingarna. 

Sammanfattning
Protokoll för förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2020-03-18

Nämnden får ta del av protokollet 2020-04-22 vid nästkommande nämnd-
sammanträde.

     



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2020-04-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 53

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

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning
- Beslut KS 2020-03-18, Samordnad varudistribu-

tion

Utvärdering av Samordnad varudistribution i Kristianstads 
kommun - Rapport 2018-08-10

- Beslut KS 2020-03-18, Förslag till förändrad tidplan budget-
process

PM förändrad tidplan budgetprocess

- Beslut;  IVO avslutar ärendet

- Beslut från IVO

- Angående vårdavtal för Axeltorps Vårdhem AB

- Brev angående upphandlingen av drift för vård- och omsorgs-
boenden
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Omsorgsnämnden 2020-04-29

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 54

Nytt boende Socialpsykiatrin i Färlöv
Änr ON 2020/161 8.7.3

Beslut
 Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att bevilja bud-

getkompensation för tillkommande hyra för nybyggnad av boende i 
Färlöv enligt LSS i form av 12 lägenheter för målgruppen inom soci-
alpsykiatrin.

 Omsorgsnämnden beslutar bevilja budget för personal och investe-
ringskostnader.

Sammanfattning
I ärende ON 2016/412 har omsorgsförvaltningen tidigare gett förslag till 
omsorgsnämnden att besluta om nytt boende enligt LSS i form av ser-
vicebostäder för målgruppen socialpsykiatrin. Det har funnits behov av 
att bygga ett boende som lokaliserats utanför stadsmiljö och gärna då i en  
lugnare miljö. Dock är goda kommunikationer viktiga för att kunna 
deltaga i vissa aktiviteter.

Beredning av tomt och projektering av ABK blev klart under hösten 
2019. Därefter har upphandling gjorts, vem som skall uppföra boendet i 
Färlöv. Upphandlingen är tilldelad men just nu föreligger en överklagan 
vilket kan försena starten av  byggnation med några månader. Fastighets-
beteckning är Färlöv 9:9

I avvaktan tills det nya LSS-boendet står klart i Färlöv så har det den 15 
september 2019 startas upp en tillfällig mindre verksamhet på åtta boen-
derum, Lasarettsboulevarden 2 J. Det tillfälliga hyresavtalet med AB 
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2020-04-29

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Kristianstadsbyggen gäller tom 2021-05-31. Dialog med AB Kristian-
stadsbyggen(ABK) om eventuell förlängning av hyreskontraktet har ägt 
rum i händelse av att det nya boendet blir försenat. Det är redan beslutat 
att Lasarettsboulevarden 2J kommer att rivas då nytt bostadsområde skall 
bygga på denna plats. Därför är det angeläget att det nya gruppboendet är 
färdigbyggt senast under hösten 2021 för att Funktionsstöd inte helt skall 
stå utan boendeplatser.

Viktigt att nämna är att det inte likt gruppbostäder finns en boendeinven-
tering av personer inom socialpsykiatrin. Flödet och behovet skiftar 
något över tid och kan bero på förhandsbesked och intresse av att söka 
sig till Kristianstad. I snitt har det senaste åren flyttat in 4-5 personer/årli-
gen till något av våra boenden inom socialpsykiatrin. Effekten av att 
starta det nya boendet, förutom nya boendeplaser är att möjliggöra byte 
för de personer som önskar och har behov av denna lokalisering.  Resul-
tat blir att det skapas nya platser i befintliga verksamheter.

Behovet som lyftes till Omsorgsnämnden 2016 gjordes utifrån att antalet 
ansökningar till boende ökade och att Funktionsstöd (tidigare Stöd- och 
Service enheten) saknade boendeplatser och den lantliga miljön. Projek-
teringen startade under augusti 2019 och avslutades innan årsskiftet. 

AB Kristianstadsbyggen bedömer i kalkylunderlag den totala byggkost-
naden till 57 153 040 kr inkl. moms. I denna kalkyl har det ännu inte 
gjorts något momslyft. AB Kristianstadsbyggen kan momsregistrera 
delar av ytan så att de kommer att kunna lyfta viss moms.

Total årshyra för OMS blir 4 657 699 kr och med en preliminär tilläggs-
hyra på 835 000 kr/år från Tekniska förvaltningen ger detta en årlig total 
hyra på 5 492 699 kr. Dessa summor ger då en hyra på 457 725 kr/må-
nad. Vi skall också vara medvetna om att i tidigare byggen av gruppbo-
städer har kostnaden blivit lägre än vad som angetts i kalkyl. 

I bifogad ekonomisk kalkyl för personalkostnader och investeringsbudget 
framgår bl.a. hur planerad inflyttning kommer att ske. Det går inte att 
flytta in i alla lägenheterna samtidigt vilket gör att fulla hyresintäkter inte 
blir förrän i februari 2022.
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Omsorgsnämnden 2020-04-29

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att bevilja 
budgetkompensation för tillkommande hyra för nybyggnad av bo-
ende i Färlöv enligt LSS i form av 12 lägenheter för målgruppen 
inom socialpsykiatrin.

 Omsorgsnämnden beslutar bevilja budget för personal och inve-
steringskostnader.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-04-14

PM Kalkylunderlag, AB Kristianstadsbyggen

Internhyresberäkning tilläggshyra, Tekniska förvaltningen

Ekonomisk kalkyl personalkostnader och investeringsbudget

Färlöv avtal nedlagda kostnader.pdf

20180302_Färlöv servicebostäder.pdf

Ritningar byggnad A-40-1-011 och A-40-1-012
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ON § 55

Initiativärende palliativ vård
Änr ON 2019/377 1.2.6

Beslut
 Anse initiativärendet besvarat

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:

”Socialdemokraterna är nöjda med redogörelsen i svaret om behovet av 
palliativa platser. Vad som är särskilt viktigt att framhålla här är just en 
förstärkning av den palliativa kompetensen hos samtlig vårdpersonal i 
omsorgen. Vi vill möta framtiden, där mer specialiserad vård ska utföras 
närmre kunden, ser vi en möjlighet att börja med en kompetensförstärk-
ning i palliativvård av korttidsvårdens medarbetare som skulle kunna 
utgöra en kommunal spetskompetens”. 

Sammanfattning
I rubricerat initiativärende från socialdemokraterna -  Ställs frågan om 
det finns behov av palliativa vårdplatser för yngre personer i kommunens 
omsorg.  

Under 2019 har ingen person  under 65  flyttat in på korttidsenhet eller 
vård och omsorgsboende i syfte att få palliativ vård under en kortare tid. 
Verksamheten har ingen efterfrågan på specifika palliativa platser. Kort-
tidsboende eller växelvårdsplatser kan utgöra komplement till vård i 
hemmet i fall där det ändå kan komma att behövas. 
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Omsorgsnämnden 2020-04-29

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

I regel väljer individen att vara hemma med stöd i denna situation om lä-
get inte är sådant att det krävs insatser från regionen – I hemmet ges van-
ligen stöd både från Regionen ex ASIH och kommunen. Omfattningen är 
inte sådan att särskild verksamhet kan skapas för ändamålet, ordinarie 
hemtjänst och hemsjukvård finns tillgänglig för dessa kunder.  

Framöver kan verksamheten se att kompetens hos de medarbetare som 
arbetar mot dessa kunder behöver underhållas och stärkas. Kompetensut-
veckling och handledning prioriteras. Utvecklingen mot fler specialistun-
dersköterskor är en annan åtgärd som genomförs.

I nuläget bedöms inte att Kristianstads kommun har behov av att skapa 
kommunala palliativa vårdplatser för yngre personer.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Anse initiativärendet besvarat

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 200308  

Initiativärende Palliativ vård
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ON § 56

Revidering av beslut - Medborgarförslag, Behov av 
kommunalt boende i livets slutskede
Änr ON 2017/288 

Beslut
 Upphäva beslutet att godkänna förvaltningens planering av boende för 

kommunalt boende i livets slut

Sammanfattning
I samband med det ursprungliga besvarandet av rubricerat medborgarför-
slag fanns  14 personer boendes i kommunens vård och omsorgsboende 
som var under 65 år. Utifrån detta bedömdes då att förvaltningen hade ett 
behov av boendeenhet/er för yngre personer. Den planering som om-
sorgsnämnden vid beslutet godkände var planeringen med inriktning att 
hitta enheter som kunde omvandlas till boende mot en yngre målgrupp.  
Detta framgår tydligt i tjänsteärendets  ärendebeskrivning men i beslutad 
attsats framstår det att man planerar för specifikt boende med inriktning 
palliativ vård , vilket inte var fallet. Vid samtliga vård och omsorgsboen-
den förekommer palliativ vård oberoende av ålder hos kunder. Omsorgs-
förvaltningen har ingen planering för en boendeenhet för yngre personer 
med behov av palliativ vård under kort tid.

Förnärvarande bor 6 personer som är yngre än 65 på vård och omsorgs-
boende.  Under 2019 har ingen person  under 65  flyttat in på korttidsen-
het eller vård och omsorgsboende i syfte att få palliativ vård under en 
kortare tid. Verksamheten har ingen efterfrågan på specifika palliativa 
platser. Korttidsboende eller växelvårdsplatser kan utgöra komplement 
till vård i hemmet i fall där det ändå kan komma att behövas. 
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I regel väljer individen att vara hemma med stöd i denna situation om lä-
get inte är sådant att det krävs insatser från regionen – I hemmet ges van-
ligen stöd både från Regionen ex ASIH och kommunen. Omfattningen är 
inte sådan att särskild verksamhet kan skapas för ändamålet, ordinarie 
hemtjänst och hemsjukvård finns tillgänglig för dessa kunder.  

Framöver kan verksamheten se att kompetens hos de medarbetare som 
arbe-tar mot dessa kunder behöver underhållas och stärkas. Kompetens-
utveckling och handledning prioriteras. Utvecklingen mot fler specia-
listundersköterskor är en annan åtgärd som genomförs.

I nuläget bedöms inte att Kristianstads kommun har behov av att skapa 
kommunala palliativa vårdplatser för yngre personer.

Under 2019 arbetade förvaltningen fram ett antal områden som ligger 
som utvecklingsområden, dessa omnämns bland annat i nämndens boen-
deplan och arbetet kommer fortgå kring dessa framöver.  Detta avser 
målgrupperna personer med psykisk funktionsnedsättning samt personer 
under 65 år med demenssjukdom.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 upphäva beslutet att godkänna förvaltningens planering av boende 

för kommunalt boende i livets slut

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande –Revidering av beslut - kommunalt boende i livets 
slutskede 2020-03-08

Beslut ON 2018-02-15

Tjänsteutlåtande 2018-01-03

Medborgarförslag gällande behov av kommunalt boende i livets slutske-
de
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ON § 57

Medborgarförslag - Tillsätta servicevärdar på 
Sommarro och Allögården eftersom antalet äldre 
ökar
Änr ON 2019/176 1.1.3

Beslut
 Besvara medborgarförslaget genom beskrivning av de aktiviteter som 

sker på  Sommarro och Allögården samt möjlighet för medborgare att 
ansöka om stöd.

Sammanfattning
2019-03-20 inkommer medborgarförslag gällande att tillsätta servicevär-
dar på Sommarro och Allögården. Antalet äldre blir fler och när de vistas 
på mötesplatser, för att ta en fika, äta middag, delta i de aktiviteter som 
ordnas, kan det finnas behov av hjälp i samband med måltider samt även 
erbjudas social samvaro.

Svar:

På Allögården och Sommarro äter i genomsnitt 75 medborgare lunch per 
dag. På Allögården finns i dag en medarbetare som arbetar måndag till 
fredag, som stöd vid lunchen till våra medborgare.

Det genomförs aktiviteter på mötesplatserna i praktiken varje vardag, 
dels med personal från mötesplatser med även med frivilliga. Vid dessa 
tillfällen finns alltid möjlighet till social gemenskap. Det finns även 
kontaktuppgifter vart medborgaren kan vända sig till för att få mer infor-
mation och vägledning om aktiviteter på mötesplatser.   
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Det finns flera frivilliga på våra mötesplatser och det pågår ständigt ut-
vecklingsområde utifrån våra medborgares önskemål och behov. 

Om en medborgare behöver stöd vid måltider som inte kan erbjudas, 
finns alltid möjlighet till att söka om hemtjänst som utförs på mötesplat-
sen, denna ansökan görs av medborgare till biståndshandläggaren. Det 
finns redan idag flera medborgare som har denna insats.

Personalen som arbetar i köket på mötesplatserna får till följd av före-
skrifter och lagar inte vistas utanför köket och utföra denna form av 
insatser. 

       

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden

 Besvara medborgarförslaget genom beskrivning av de aktiviteter 
som sker på  Sommarro och Allögården samt möjlighet för med-
borgare att ansöka om stöd.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, Medborgarförslag - , daterat 
2020-02-18.

Medborgarförslag inkommit 2019-03-20 
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ON § 58

Omsorgsnämndens månadsrapport till 
Kommunstyrelsen
Änr ON 2020/8 1.4.1

Beslut
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter mars 

månad.

Sammanfattning
Efter mars 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 efter mars 

månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande omsorgsnämndens månadsrapport till ks 200409

Månadsrapport, omsorgsnämnden 200409
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ON § 59

Ärende enligt lex Sarah
Änr ON 2020/1 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning

Utredningar
AVV20193634, AVV20193838, AVV20193639, AVV20193959, 
AVV20193641

AVV20200221
AVV20200181
AVV20193822
AVV20192892
AVV20200365
AVV 20194375
ID nr 206- svarar ej på larm och brister i bemötande

Anmälan till IVO
AVV20200307
AVV2 019189, AVV20200144+0309+0394 med flera
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ON § 60

Information - domar
Änr ON 2020/12 1.2.7

Beslut
 Domarna läggs till handlingarna. 

Sammanfattning

Förvaltningsrättens dom 2020-02-25, i mål 585-20

Förvaltningsrättens dom 2020-03-11, i mål 5434-19

Förvaltningsrättens dom 2020-03-12, i mål 10260-19

Förvaltningsrättens dom 2020-03-12, i mål 11317-19

Förvaltningsrättens dom 2020-03-17, i mål 6943-19

Förvaltningsrättens dom 2020-03-26, i mål 4994-19

Förvaltningsrättens dom 2020-03-27, i mål 2655-19

Förvaltningsrättens dom 2020-03-31, i mål 6612-19

Förvaltningsrättens dom 2020-04-03, i mål 4029-19

Förvaltningsrättens beslut 2020-02-14, i mål 1487-20

Förvaltningsrättens beslut 2020-02-14, i mål 1485-20

Förvaltningsrättens beslut 2020-02-28, i mål 1260-20

Förvaltningsrättens beslut 2020-02-28, i mål 1971-20

Förvaltningsrättens beslut 2020-03-09, i mål 2162-20

Kammarrättens beslut 2020-02-11, i mål 538-20
Kammarrättens beslut 2020-04-02, i mål 992-20
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Kammarrättens beslut 2020-04-02, i mål 993-20
Kammarrättens dom 2020-04-02, i mål 993-20
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