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Utses att justera Kristina Lindbåge      
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77-89

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

Justerare ………………………………………

Kristina Lindbåge      

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.
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Datum då
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2020-07-23
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för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Emelie Josephsson
Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden 2020-06-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 77

Fastställande av dagordning
 

 Ärende 10, Kvalitetsberättelse, lyfts ut. 
 Dagordningen fastställs.

Upprop
 Se sidan 1. Ewa Jakobsen (M), Torgil Rundqrantz (M), Lisbeth 

Thorsson (L), Ingrid Karlsson (C), 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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Omsorgsnämnden 2020-06-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 78

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 200618

- Information från ordförande 

- Information från förvaltningschef

Nämnden delges information om situationen gällande sjuksköterskor 
samt lägesrapport för Covid-19
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ON § 79

Anmälan av delegeringsbeslut till Omsorgsnämnden
Änr ON 2020/4 1.2.7

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning
- Förteckning över avtal 2020-05-08 – 2020-06-05
- Delegeringsrapport delegeringsbeslut

Sekretessbelagda delegeringsbeslut

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

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2020- 05-01 – 2020-05-31 
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 2020-05-01 – 2020-05-31
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ON § 80

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

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning
Mötet 2020-06-23 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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ON § 81

Protokoll Förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp
Änr ON 2020/6 1.3.4

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning
Nämnden får ta del av protokollet 2020-06-17 vid nästkommande nämnd-
sammanträde. 
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ON § 82

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

Beslut
 Informationen läggs till handlingarna

Sammanfattning
- Beslut KS 2020-05-20;Verksamhetsberättelse - Arbetet med barn-

konventionen i Kristianstads kommun

- Beslut KS 2020-05-20; EU-projektanalys (EPA) för Kristianstads 
kommun

- Sommarlustvägen - Patientsäkerhetsberättelse 2019

- Sommarlustvägen - Kvalitetssäkerhetsberättelse 2019

- Begäran från vårdförbundet

- Skrivelse från skolsköterskor i äldreomsorgen

- Önskan om översyn av ersättningsmodell till verksamheter
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ON § 83

Nybyggnation av Vård och Omsorgsboende I Tollarp
Änr ON 2020/239 8.7.3

Beslut
 Besluta att påbörja projektering för nytt vård- och omsorgsboende med 

ca 36 lägenheter i Tollarp

 Med hänvisning till att det blir färre platser i Tollarp med omnejd behö-
ver detta beaktas vid revideringen av boendeplanen.

Omsorgsnämndens behandling
Yrkande

Socialdemokraterna lämnar följande yrkande:

 Med hänvisning till att det blir färre platser i Tollarp med omnejd 
behöver detta beaktas vid revideringen av boendeplanen. 

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

Särskilt yttrande

Socialdemokraterna lämnar särskilt yttrande enligt följande:

”Socialdemokraterna ställer sig bakom nybyggnation i Tollarp, dvs att-sat-
sen i ärendet Änr ON 2020/239 8.7.3.

Det var en enig nämnd som i juni 2019 beslutade att avveckla Almgården 
och ersätta med ett nybyggt vård och omsorgsboende i Tollarp.  Det var 
nödvändigt att riva Almgården då huset status i kombination med fuktska-
dor inte ansågs kunna renoveras till en rimlig kostnad.
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I ärendesammanfattningen beskrivs behovet av ett boende i enlighet med 
Boendeplan 2020-2030. Det beskrivs också att det ersätter i huvudsak 
Lindåsa vårdboende. 

Vad som bör nämnas är att med 36 platser på nya Almgården ersätter 
boendet inte bara Lindåsas 38 platser utan det ersätter även av tidigare 
Almgårdens 29 platser. Det blir en minskning av 30 platser i Tollarpsområ-
det 2023. 

Socialdemokraterna ställer sig undrande till hur ärendegången tänker 
hanteras framöver. Efter beslut om projektering ser vi behovet av en ge-
mensam bild kring hela boendesituationen i Tollarps området med omnejd. 
En avsiktsförklaring kan vara ett sätt att arbeta i samband med revidering 
av Boendeplanen 2020. 

Socialdemokraterna anser att bostadsfrågan för våra äldre är ett långsiktigt 
arbete som kräver nogsam hantering. Det är svårt att hantera enskilda 
delar av beslutskedjan utan att ha en samsyn om helhetsbilden på plats. 
Det finns risk för inlåsning i besluten eller att ärende försenas därför det 
råder oenighet om hur var när det ska byggas, av vem och för vem och 
tillsist hur det ska drivas. 

Vi har en demografisk ökning med 50 personer i för åldersgruppen 65år 
och äldre år 2030 mot 2020. För Kristianstads del väntas antalet äldre att 
öka i åldergruppen 65 år och uppåt med 2400 personer. 

Tollarp är kommunens andra största basort. Här sker utveckling med 
inflyttning av yngre barnfamiljer, en ort som utvecklas. Här finns god ser-
vice i form av livsmedelsbutiker, vårdcentral, äldreboenden, folktandvård 
och bibliotek. I Tollarp finns förskolor och grundskola för elever upp till 
årskurs nio samt den fristående skolan Axonaskolan Det finns också goda 
buss förbindelser till Kristianstad och Hörby/Lund. 

Det kan trots en blygsam demografisk ökning av äldre vara så att fler äldre 
vill bo i Tollarp för närhet till service och anhöriga. Den faktorn kan också 
påverka boendesituationen och nämndens planering för boendeplatser i 
Tollarp med omnejd. 
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Följande scenario är möjligt vid ett ökat behov av platser på äldreboende. 
En förlängning av avtalet med Stiftelsen Lindåsa för att lösa det uppkomna 
behovet av platser 2023. Vilket S anser ska endast ske vid ett trängande be-
hov av platser då Lindåsas lokaler är otidsenliga för framtidens äldrevård 
och för att kunna garantera en god fysisk arbetsmiljö. 

Det andra scenariot är att Tollarps området står med ett för snävt underlag 
av boendeplatser vilket kan resultera i oönskad placering för den äldre som 
önskar bo kvar i Tollarp, eller att behovet av hemtjänst ökar. De äldre blir 
kvarboende längre hemma i väntan på boendeplats.

Ett tredje scenario är upphandla platser hos aktör som bygger vårdboende 
på spekulation, vilket nämnden i nuläget inte har avtal med. 

Ett fjärde scenario är att besluta att i samband med revidering av boende-
planen 2020 beakta behovet av platser i Tollarp och vid en ökning snarast 
planera för nybyggnation i kommunal regi och som ska drivas i kommunal 
regi.

Med en avsiktsförklaring kring hela Tollarps området, som omfattar hante-
ringen av Almgården och det totala behovet av platser i området kan vi 
skapa en tydlig kommunikation och linje till våra kommuninvånare och 
äldre.  

Slutligen -Socialdemokraterna avser att låta nya Almgården drivas som 
intraprenad som Tätörtsvägen i Åhus.

För Socialdemokratiska gruppen

Kristina Lindbåge gruppledare”

Sammanfattning
Nytt vård och omsorgsboende i Tollarp behöver byggas för att kunna 
ersätta 38 platser från Lindåsa Vård- och Omsorgsboende. Då kontraktet 
med Lindåsa löper ut 2023-05-31 bör det nya vårdboendet vara klart för 
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inflyttning under våren 2023. Boendet skall uppföras på samma tomt som 
tidigare boende och skall utföras av AB Allön.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Besluta att påbörja projektering för nytt vård- och omsorgsboende 

med ca 36 lägenheter i Tollarp

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-06-05

Inventering Almgården 2019-02-06

Plankarta Almen 10 2020-03-17

Skiss detaljplan 2019-09-30

Presentation Almgården 2020-02-17

Tjänsteutlåtande 2019-04-29 ON 2019/122
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ON § 84

Kvalitetsberättelse 2019
Änr ON 2020/212 8.2.3

Beslut
 Ärendet utgår.
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ON § 85

Intern kontroll 2020
Änr ON 2020/46 1.5.2

Beslut
 Godkänna Intern kontrollplan 2020

 Godkänna tidplan och organisation för arbetet med intern kontroll 
2020

 Ta informationen till protokollet gällande uppföljning av beslutade 
åtgärder för 2019 års resultat av intern kontroll

Sammanfattning
Under de senaste åren har ett fortlöpande arbete och utveckling skett 
gällande förvaltningens arbete med intern kontroll. Målet är att på sikt få 
en standardiserad kontroll med dokumenterade kontroll- och styraktivite-
ter enligt kommunens handbok för intern kontroll.

Under 2019 har arbetet med att skapa en systematisk process som grund 
för den interna kontrollen fortsatt och utvecklats. Process- och riskinven-
tering har gjorts för samtliga verksamheter där respektive verksamhetsan-
svarig har kartlagt, riskbedömt och prioriterat sina processer.

Intern kontrollgrupp för omsorgsförvaltningen är förvaltningens led-
ningsgrupp.

Utifrån resultatet av årets processinventering och tillhörande riskinvente-
ring, mål i styrkortet, lagstiftning och föreskrifter samt aktuella revisions-
rapporter för förvaltningen har förvaltningsledningen tagit beslut om 
förslag till intern kontrollplan för 2020. 
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Utifrån respektive kontrollaktivitet kommer en planering och genomfö-
rande av intern kontroll att genomföras. Målsättningen är att fortsätta 
som föregående år med att involvera verksamheterna i kontrollaktivite-
terna på olika sätt. 

I årets interna kontroll finns ett kommungemensamt område, vilket är 
Kompetens/personalförsörjning och rekrytering. Efter att kontrollfrågor 
har formulerats till det kommungemensamma området kommer dessa 
förankras i HR chefsforum och därefter distribueras ut till förvaltningar-
na.

Återrapportering av intern kontroll 2020 sker till omsorgsnämnden i 
november.

Återkoppling av beslutade åtgärder utifrån resultat av 2019 års 
interna kontroll

Arbete pågår utifrån de åtgärder som beslutades efter 2019 års intern 
kontroll. Nedan följer en kort beskrivning av åtgärder utifrån de olika 
kontrollområdena:

Social dokumentation: Enhetschefer utbildas i arbetsmodellen IBIC 
under våren 2020. Planering pågår för utbildning av BAS-personal i 
social dokumentation och IBIC, omvärldsbevakning är gjord gällande 
utbildningar för e-lärande-plattform. En arbetsgrupp har startats för att 
skapa rutiner för dokumentationsombud och IBIC-ombud i SoL och LSS-
verksamheterna. Ansvariga för framtagande av rutiner är enhetschefer 
och verksamhetsutvecklare i arbetsgruppen. 

Myndighetsutövning: Genomgång och utbildning av SOSFS 2014:5 till 
berörda medarbetare är påbörjat. Vi säkerställer att journalföring ingår i 
introduktionen av nyanställda.  

Egenkontroll: Fr.o.m. 2020 kommer omsorgsnämnden att delges en 
förteckning över genomförda egenkontroller i samband med rapportering 
av intern kontroll.
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Hälso- och sjukvård: Resultatet av kollegial journalgranskning har åter-
kopplats till de legitimerade yrkesgrupperna för resonemang och diskus-
sion. Vidare har ett material utarbetats för utbildning i dokumentation för 
all leg. personal gällande specifik uppföljning och patientens delaktighet 
men även generellt kring dokumentation. Journalgranskning kommer att 
ske under 2020 utifrån dessa resultat men oklart i vilken form då vårdut-
vecklare har slutat sin tjänst 2019.

IT-säkerhet: Rensning av ej aktiva användare i verksamhetssystemet 
Procapita är gjord i januari 2020 och görs numera två gånger årligen. 
Rutin för hantering av behörigheter och supportvägar är förtydligade. 
Tillsyn är genomförd av IVO då vi anslöt oss till NIS-direktivet. NIS-re-
gleringen innebär i korthet krav på informationssäkerhet och incidentrap-
portering för leverantörer av samhällsviktiga och vissa digitala tjänster. 
Verksamhetssystemet Procapita är genomgånget via KLASSA, ett verk-
tyg för klassificering av IT-system med avseende på informationssäker-
het.

Inköpsstyrning/upphandling: Arbetet är påbörjat med systematisering av 
alla avtal. Det är även påbörjat en inventering av larm inför upphandling.

Arbetsmiljö, hälsofrämjande arbete/rehabilitering: Kontinuerlig uppfölj-
ning av arbetet med arbetsmiljö/rehabilitering och sjukfrånvarons utveck-
ling kommer även fortsättningsvis att ske.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 godkänna Intern kontrollplan 2020

 godkänna tidplan och organisation för arbetet med intern 
kontroll 2020

 ta informationen till protokollet gällande uppföljning av 
beslutade åtgärder för 2019 års resultat av intern kontroll

Beslutsunderlag



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     4 (4)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2020-06-24

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Förslag till intern kontrollplan 2020

Tjänsteutlåtande intern kontrollplan 2020 samt återrapportering av 2019 
års beslutade åtgärder, 2020-02-18

Årsrapport intern kontroll 2019 

Process- och riskinventering 2020 
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ON § 86

Omsorgsnämndens månadsrapport till 
Kommunstyrelsen
Änr ON 2020/8 1.4.1

Beslut
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter maj månad.

Sammanfattning
Efter maj månad konstateras att nettokostnaden för perioden ligger i 
enlighet med riktvärdet för förbrukningen av budgeten. Nämnden pro-
gnostiserar ett nollresultat för helåret 2020. Detta under förutsättning att 
man får ersättning för de ökade kostnaderna förvaltningen har på grund 
av covid -19, samman- ställning efter maj månad uppgår detta till 17,7 
mkr. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos 

efter maj månad.  

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande omsorgsnämndens månadsrapport till ks 200622

Månadsrapport, omsorgsnämnden 200609
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ON § 87

Redovisning av beslutade och ej avgjorda 
medborgarförslag
Änr ON 2020/20 1.2.2

Beslut
 Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2020-02-08  

– 2020-06-05 till kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2008-11-11 § 272 beslutat att överlåta till sty-
relsen eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts genom medbor-
garförslag. Kommunfullmäktige har överlåtit till Omsorgsnämnden att 
besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag. Omsorgsnämn-
den ska till Kommunfullmäktige i april och oktober redovisa avgjorda 
och ej avgjorda medborgarförslag

Omsorgsnämnden har för perioden 2020-02-08 – 2020-06-05 ett besvarat 
medborgarförslag att redovisa:

Tillsätta servicevärdar på Sommarro och Allögården eftersom antalet 
äldre ökar. KF 2019-04-10, § 121. Dnr ON 2019/176

Omsorgsnämnden har för perioden ovan tre ej avgjorda medborgarför-
slag att redovisa:

Valfrihet avseende insatser för brukare inom Omsorgsförvaltningen. KF 
2019-12-10 § 301 Dnr ON 2020/9

Medborgarförslag - Ordna enkla och smarta boenden för pensionärer KF 
2020-01-14. § 16. Dnr ON 2020/32
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Medborgarförslag - Parkeringstillstånd för sjuksköterskor inom kommu-
nal hemsjukvård, helg, kväll och natt KF 2020-03-10 § 36 Dnr ON 
2020/144

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2020-

02-08  – 2020-06-05 till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-06-05
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ON § 88

Ärende enligt lex Sarah
Änr ON 2020/1 1.2.7

Beslut
 Utredningarna läggs till handlingarna

Sammanfattning     

Utredningar

AVV 20194245
Utredning 2019-10-10
AVV 3166, 3167, 3169, 3170, 3171
Utredning: Insatser utförda utan egenvårdsbedömning



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2020-06-24

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 89

Information - domar
Änr ON 2020/12 1.2.7

Beslut
 Domarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Förvaltningsrättens dom 2020-05-28, i mål 4625-19
Förvaltningsrättens dom 2020-05-28, i mål 2655-20

Förvaltningsrättens dom 2020-05-26, i mål 14333-19

Förvaltningsrättens dom 2020-05-14, i mål 8382-19

Förvaltningsrättens dom 2020-05-14, i mål 5098-19

Förvaltningsrättens dom 2020-05-15, i mål 6156-19

Förvaltningsrättens dom 2020-05-11, i mål 4033-19

Förvaltningsrättens dom 2020-05-06, i mål 7417-19

Förvaltningsrättens beslut 2020-05-26, i mål 12242-18

Kammarrättens beslut 2020-06-04, i mål 2864-20

Högsta Förvaltningsdomstolen beslut 2020-05-28, i mål nr 2230-20

     


	Protokoll förstasida
	Beslut ON 2020-06-24
Fastställande av dagordning
	Beslut ON 2020-06-24
Informationsärende Omsorgsnämnden
	Beslut ON 2020-06-24
Anmälan av delegeringsbeslut till Omsorgsnämnden
	Beslut ON 2020-06-24
Synpunkter från informationsmöte för KPR och KRF
	Beslut ON 2020-06-24
Protokoll Förvaltningsövergripande samverkansgrupp
	Beslut ON 2020-06-24
Meddelanden/delgivningar/rapporter till Omsorgsnämnden
	Beslut ON 2020-06-24
Nybyggnation av Vård och Omsorgsboende I Tollarp
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut ON 2020-06-24
Kvalitetsberättelse 2019
	Beslut ON 2020-06-24
Intern kontroll 2020
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4

	Beslut ON 2020-06-24
Omsorgsnämndens månadsrapport till Kommunstyrelsen
	Beslut ON 2020-06-24
Redovisning av beslutade och ej avgjorda medborgarförslag
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut ON 2020-06-24
Ärende enligt lex Sarah 
	Beslut ON 2020-06-24
Information - domar

