
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Omsorgsnämnden 2020-11-18 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset, B107 13:00- 16:35, mötet ajournerat 14:15-14:30 

 
Beslutande Camilla Palm (M)  

Ordf. 
Kristina Lindbåge (S) 
Vice ordf. Torgil Rundcrantz (M) 

 Helene Åkesson (L) Ingrid Karlsson (C) Elsebeth Lemche (KD) 

 Bo Kron (S) Tommy Carlsson (S) Alf Öien (S) 

 Anders Nilsson (SD)             

 
Sebastian Butfors (M) 
Tjänstgörande ersättare för 
Emelie Nyberg (M)  

Elisabeth Disley (L) 
tjänstgörande ersättare för 
Lisbeth Thorsson (L) 

Annette Granath (SD) 
Tjänstgörande ersättare för 
Anita Reimers (SD) 

 
Håkan Englund (SD) 
Tjänstgörande ersättare för 
Malin Kemgren (SD) 

Sylvia Olander (M) 
Tjänstgörande ersättare för 
Henric Colliander (SD) 

      

    

Ersättare Lorna Molin (S) 
 

Efa Nilsson (V) 
 

Pontus Tallberg (L) 
 

                   

Övriga närvarande Camilla Gärdebring  
Förvaltningschef 

Emelie Josephsson 
Nämndsekreterare 

Emma Gustafsson 
Administratör 

 Anna-Karin Maletka § 129 
Verksamhetschef 

Annsofie Jörgensen §134 
SAS 

Mats Bertram § 135 
Verksamhetsutvecklare 

 
Nicolaj Håkansson §§ 136, 
138 
Verksamhetschef 

Ingrid Magnusson § 139 
Planeringschef 

Helena Back § 140 
Ekonomichef 

    

    

    

 Utses att justera Kristina Lindbåge        

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 

Sekreterare Emelie Josephsson 

128-140,142-144 

 

 
 
Ordförande Camilla Palm 

 
 

Justerare Kristina Lindbåge 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-11-18  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 128 

Fastställande av dagordning 

  

 Ärende 12, Uppdelning av service och omvårdnad , lyfts ut. Dagord-
ningen fastställs. 

 

Upprop 
 Se sidan 1. Torgil Rundcrantz (M), Elesebeth Lemche (KD), Bo Kron 

(S), Tommy Carlsson (S) samt Anders Nilsson (SD), 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 2020-11-18  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 129 

Informationsärende Omsorgsnämnden 
Änr ON 2020/3 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

Sammanfattning 
- Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsbo-

ende samt korttidsboende 201113 

- Information Öppna jämförelser 

- Information HSV 

- Information från förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-11-18  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 130 

Anmälan av delegeringsbeslut till Omsorgsnämnden 
Änr ON 2020/4 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
- Förteckning över avtal 2020-09-25– 2020-10-29 

- Återbesättandeprövningar t o m 201029 

- Rapport delegeringsbeslut 201118 

 

Sekretessbelagda delegeringsbeslut 

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

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2020- 09-01 – 2020-
09-30 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 in-
satser enligt LSS. 

- Beslut om bostadsanpassning 2020- 09-01 – 2020-09-30 
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Omsorgsnämnden 2020-11-18  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 131 

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

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

Sammanfattning 
Referensgruppen lämnar synpunkter på följande ärende: 

 
11. Kyld matdistribution 
Utkörning av mat – det passar inte alla att få en veckas leveranser vid 
ett tillfälle.  Detta bör följas upp i projektet, önskvärt med valmöjlig-
het kring detta. 

 
I övrigt lämnar gruppen inga synpunkter.  
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-11-18  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 132 

Protokoll Förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp 
Änr ON 2020/6 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

Sammanfattning  
Protokollet för 2020-11-11 delges muntligen. Nämnden får ta del av 
protokollet vid nästkommande nämndsammanträde.  
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-11-18  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 133 

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

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

Sammanfattning 
- Beslut IV0; Tillståndsbevis Samskapa LSS   

- Bifall angående verksamhet;  Samskapa LSS 

- Initiativärende: Belöna personal i omsorgsverksamheten med 
kompensationsledighet för alla uppoffringar under Corona-
pandemin 

- Beslut KF 2020-10-13; Delårsrapport januari-augusti 2020 

               Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020-08-31 

               Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2020 

               Delårsrapport januari-augusti 2020 

- Beslut KS 2020-10-21; Uppdrag om beredskapslager 

               Bilaga 1 – Beredskapslager 

- Beslut KSAU 2020-10-07; Förstudie Översyn av Kristianstads 
kommuns samtliga reglementen 

- Protokoll omsorgsnämndens särskilda utskott 2020-09-30 

 

      



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-11-18  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 134 

Avtalsuppföljning 2020 
Änr ON 2020/223 

Beslut 
 Ta informationen till protokollet. 

 

 

Omsorgsnämndens behandling 

Nämnden önskar en uppföljning av åtgärder på avvikelser för andra kvar-
talet  2021. 

 

Sammanfattning 
 
Avtalsuppföljningar baseras på kommunfullmäktiges program för 
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 
(fastställd 2017-12-12 § 292) samt omsorgsnämndens plan för det-
samma. 

 
Syftet med uppföljningen är att ta reda på hur väl verksamheten le-
ver upp till lagstiftarens och uppdragsgivarens krav på god kvalitet 
inom vård och omsorg.  

 
Uppföljning ska ske efter ca 6 månader från uppstart av ny utförare 
samt en gång per år avseende de företag som är upphandlade enligt 
LOU (lagen om offentlig upphandling).  
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-11-18   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Uppföljningarna är genomförda av medicinskt ansvarig för rehabili-
tering (MAR) och socialt ansvarig samordnare (SAS). 

 
Resultatet presenteras i tre olika färger och gula respektive röda om-
råden ska generera i en åtgärd som beskrivs i underlaget. Uppfölj-
ningarna har endast påvisat mindre åtgärder att hantera. Det bör 
dock uppmärksammas att uppföljningen skett via Skype och utan be-
sök i verksamheten på grund av pandemin som råder. 

 
 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 ta informationen till protokollet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande avtalsuppföljning 2020  

Avtalsuppföljning 6 månaders Sommarlustvägen 

Avtalsuppföljning Näsby hemtjänst 

Amalia avtalsuppföljning 2020 

Avtalsuppföljning Christiansro 2020 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-11-18  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 135 

Nybyggnation av gruppboende i Åhus 
Änr ON 2020/310 

Beslut 
 Fatta beslut om att ge förvaltningen ett uppdrag om att fortsätta plane-

ring och projektering för ett nytt gruppboende i Åhus, omfattning 6 lä-
genheter. 

 

Sammanfattning 
I Ärende ON 2016/412 har omsorgsförvaltningen tidigare gett förslag till 
omsorgsnämnden att besluta om ett nytt boende enligt LSS i form av 
gruppbostad. Nytt gruppboende behöver byggas för att möta det identifi-
erade behovet av ytterligare boendeplatser. I nuläge finns det fem perso-
ner som har ett beviljat gruppbostadsbeslut och väntar på en boendeplats 
och ytterligare personer som gjort en ansökan men saknar beslut. I Boen-
deplan funktionsstöd presenteras statistik och prognos för det långsiktiga 
behovet 2021-2031. Nybyggnation skapar också möjlighet att tillgodose 
anpassningar och utrymme som saknas i de äldre gruppbostäderna. 

Det finns en kommunal tomt i ett nytt område i Åhus, med fastighetsbe-
teckning Hagtornen 2. Tomtarean är 2 000 m2 och finns i anslutning till 
Täppetleden. Infrastruktur och vägar i området är klar och tomten bygg-
klar. En blandad bebyggelse i området som består av både hyres och 
bostadsrättsföreningar samt enfamiljsbostäder. Natur med närhet till både 
hav och skog.  

Arbetsgrupp med representation från flera professioner inom funktions-
stöd har startat arbetet med att ta fram en behovsanalys. Det finns också 
ett första utkast till planskiss.  
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-11-18   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Gruppbostaden kommer erbjuda sex lägenheter 2 rum och kök på ca 50 
m2.  Ambitionen är att bygga för sex boendelägenheter men tomtens stor-
lek kan utgöra en begränsning. Större delen av personaldelen placeras på 
andra plan. Gavellägenheterna planeras att möjliggöra en egen mindre 
personalstyrka med ett extra personalrum.  

Utformningen av gruppbostaden kommer anpassas för att möta dagens 
krav och behov samt en god arbetsmiljö. Fokus blir att bland annat an-
passa för ljud och ljuskänslighet samt annan utformning och teknik som 
passar för i huvudsak målgruppen utvecklingsstörning/autism. Det kom-
mer även finnas aktivitetsrum för avskildhet och mindre gruppaktiviteter.  

Teknik kommer att vid behov kunna styras av personal utanför boendelä-
genheten. Lägenhetsförråd blir i utrymme inom gruppbostaden. Laddning 
och förråd till permobil kommer finnas i anslutning till miljöhuset. 

Överenskommelse om nedlagda kostnader gällande byggnation av ett 
nytt kommunalt gruppboende, ska tecknas mellan AB Kristanstadsbyg-
gen och Omsorgsförvaltningen. 

En första preliminär kostnadsbild framtagen av projektledare från AB 
Kristanstadsbyggen landar på ca 45 miljoner kronor. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 fatta beslut om att ge förvaltningen ett uppdrag om att fortsätta 

planering och projektering för ett nytt gruppboende i Åhus, om-
fattning 6 lägenheter. 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-10-28 

Situationsplan 2020-05-06 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-11-18   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Planskiss 2020-10-14 

Planbestämmelser 2020-03-18 

Tjänsteutlåtande beslut ON 2016-09-29 

Ekonomisk kalkyl – personalkostnader 2020-09-24 
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Omsorgsnämnden 2020-11-18  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 136 

Kyld matdistribution 
Änr ON 2020/237 

Beslut 
 Besluta om utökat projekt kyld matdistribution  
 Kunden ska ges möjlighet att välja om man vill delta i projektet 
 Uppdra åt förvaltningen att se över hur biståndsbeslut måltidshjälp 

med enklare matlagning kan förstärkas med måltidsupplevelsen i fokus 

 

Protokollsanteckning  

Eva Nilsson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Beslut gällande Kyld mat. 

Vänsterpartiet ser ingen anledning till att fortsätta med projekt Kyld mat ! 
Målet som måste vara att tillhandahålla välsmakande, väldoftande, vällagad 
och näringsrik mat på ett trevligt, livsbejakande sätt, anser vi är svårt att nå 
genom 7 kylda matlådor/vecka. Besatthet att mäta och spara gör att kärn-
frågan glöms bort ! 

För Vänsterpartiet Kristianstad 
2020-11-18 

Eva Nilsson” 

 

Omsorgsnämndens behandling 
 

Yrkande  

Alliansen yrkar på följande tilläggsattsats: 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-11-18   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Kunden ska ges möjlighet att välja om man vill delta i projektet. 

Socialdemokraterna yrkar följande: 

 Uppdra åt förvaltningen att se över hur biståndsbeslut måltidshjälp 
med enklare matlagning kan förstärkas med måltidsupplevelsen i 
fokus.  

Alliansen bifaller Socialdemokraternas yrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår bifalla Alliansens tilläggattsats. Omsorgsnämnden 
beslutar enligt förslag. 

Ordförande föreslår bifalla Socialdemokraternas yrkande. Omsorgsnämn-
den beslutar enligt förslag. 

 

 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har ansvar för att tillgodose att medborgare med 
behov av matdistrubition får det tillgodosett. 

Efter ansökan från medborgare om hjälp med att få matdistrubition gör 
biståndshandläggare bedömning och fattar beslut om insatsen. 

Idag sker leveransen dagligen med företrädesvis varmhållen mat. 

Leveransen av den varmhållna maten sker idag via Taxi men även via 
hemtjänstpersonal. Med ökad andel kyld mat vilken generellt kommer att 
levereras till kund en ggr/vecka, företrädesvis av Taxi där så är möjligt, 
ges förutsättningar för en besparing av kostnad för matdistrubition. 

Ur ett kundperspektiv så är kunden idag hänvisad till att äta när den 
varmhållna maten levereras. 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Under perioden januari 2020 t.o.m. maj 2020 så har det genomförts ett 
mindre projekt med Kyld mat. Projektet genomfördes i två hemtjänst-
grupper med målet att 30 kunder skulle delta. I en av grupperna var det 
kunder med måltidshjälp och i den andra gruppen kunder som inte hade 
måltidshjälp utan bara matdistrubition. 

Inför projektet genomfördes en omvärldsbevakning hos ett antal kommu-
ner som har eller har testat kyld mat. En uppgift som beaktades i om-
världsbevakningen var att de kommuner som nått framgång med kyld 
mat var de kommuner som satsat på kvalitetsaspekten ur ett kundper-
spektiv och inte ekonomiperspektivet. 

Utifrån ovan så har fokus i projektet varit kundens upplevelse av maten 
och matsituationen. Enkät lämnades till berörda kunder inför uppstart 
samt i slutet av projektet för att utvärdera upplevd förändring, se under-
lag. 

Resultatet i enkäten var till övervägande del positivt i båda grupperna. 

Vi ser ett behov av en utökning av projektet till att gälla samtliga kunder 
med måltidshjälp samt övriga kunder efter individuell bedömning. Detta 
för att få ett större underlag i det fortsatta arbetet med att utveckla mål-
tidssituationen för kunder med måltidshjälp. I dagsläget är det 162 kun-
der som har måltidshjälp. 

Kund som avböjer medverkan erhåller fortsatt varmhållen mat. 

Ovan som ett led i att bedöma om Kyld mat är ett lämpligt alternativ för 
samtliga kunder framöver. 

Kökets, Charlottesborgs centralkök klarar upp till 200 kunder efter inve-
stering i ny packningsmaskin med modifierad atmosfär. Vilket är på 
plats. 

Vi ser flera fördelar för kund med Kyld mat, bl.a. 

 Högre näringsvärde i maten 

 Större antal rätter att välja mellan 
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 Kund styr mer när hen önskar äta 

 Färre personer som möter kund 

För verksamheten ger det förutsättningar för en mer optimal planering 
och ett mer resurseffektivt sätt att använda befintlig personal. Detta leder 
till en bättre hushållning av ekonomiska medel med fortsatt budget i 
balans som följd. 

Med Kyld mat kan befintlig personalresurs/kompetens användas på ett 
mer optimalt sätt för omsorgsinsatser till kund som kräver personal på 
plats hos kund. 

Ur arbetsmiljöaspekt så undviks tunga lyft för personalen och stressen 
över matrundor varmhållen mat försvinner. Med minskad frekvens av 
mattransporter så minskar även miljöpåverkan. 

Start av utökade projektet planeras till början av januari månad 2021 med 
varaktighet 1 år. Fortlöpande uppföljning med avstämning efter 6 måna-
der samt utvärdering efter 1 år. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 besluta om utökat projekt kyld matdistrubition 

Beslutsunderlag 
Enkätresultat. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-11-18  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 137 

Uppdelning av service och omvårdnad intern regi 
Änr ON 2020/287 

Beslut 
 Ärendet utgår. 
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ON § 138 

Revisionsrapport, granskning av hemtjänstens 
kvalitet 
Änr ON 2020/276 

Beslut 
 Ställa sig bakom förvaltningens svar till revisionen och lämna detta 

svar till revisionen. 

 Ta informationen till protokollet 

 

 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun 
har PwC genomfört en granskning av hemtjänstens kvalitet. Granskning-
ens syfte har varit att bedöma om omsorgsnämnden säkerställer en än-
damålsenlig verksamhet genom en tillräcklig styrning, ledning och upp-
följning av hemtjänstens kvalitet. 

Efter genomförd granskning görs bedömningen att omsorgsnämnden inte 
helt säkerställer en ändamålsenlig verksamhet genom en tillräcklig styr-
ning, ledning och uppföljning av hemtjänstens kvalitet. 

Bedömningen grundas bland annat på att mål, indikatorer, mätetal och 
aktiviteter finns avseende hemtjänstens kvalitet. Kvalitetsledningssyste-
met är dock endast under uppbyggnad. Uppföljningens omfattning be-
döms vara tillräcklig. Nämnd och förvaltning agerar tillsammans aktivt 
kring hemtjänstens kvalitet och besluten är tydliga där det också framgår 
att det saknas hur nämnden prioriterar bland förbättringsförslag. 
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Omsorgsförvaltningen arbetar med utveckling av de områden revisionen 
lyfter fram och det styrker de förbättringsområden som förvaltningen 
kommer arbeta vidare med framöver. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 ställa sig bakom förvaltningens svar till revisionen och lämna det-

ta svar till revisionen. 
 ta informationen till protokollet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Svar på revisionsrapport, granskning av hemtjänstens 
kvalitet 2020-11-03 

Revisionsrapport, granskning av hemtjänstens kvalitet 2020-06-17 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-11-18  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 139 

Intern kontroll 2020 
Änr ON 2020/337 

Beslut 
 Godkänna rapport intern kontroll 2020 för Omsorgsförvaltningen 

 Godkänna bedömningen att förvaltningens interna kontroll 2020 når 
självskattningsnivå informell. 

 

 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har ansvar för att det finns en god intern kontroll inom 
de verksamheter som finns i nämndens ansvarsområden. Plan för 2020 
års kontrollområden togs av nämnden 2020-06-24. Målet är och har varit 
att på sikt få en standardiserad kontroll med dokumenterade kontroll- och 
styraktiviteter enligt kommunens handbok för intern kontroll. 

Enligt den självskattningsmodell som används är bedömningen att den 
interna kontrollen når nivå informell. Denna nivå innebär att vi har ut-
formade kontroll- och styraktiviteter på plats, men når inte fullt ut nästa 
nivå då dokumentationen inte är tillräcklig. Utvecklingsarbete har inte 
skett i den mån som varit planerat 2020 då alla funktioner har fått priori-
tera arbete med rutiner, stöd och information/kommunikation relaterat till 
covid-19.  

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Godkänna rapport intern kontroll 2020 för Omsorgsförvaltningen 
 Godkänna bedömningen att förvaltningens interna kontroll 2020 

når självskattningsnivå informell. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Rapport intern kontroll 2020, daterad 2020-10-26  

Uppföljningsrapporter Intern kontroll 2020 och årsrapport 2020  

Förteckning genomförda egenkontroller 

Tjänsteutlåtande, Intern kontrollplan 2020, daterad 2020-02-27 
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ON § 140 

Omsorgsnämndens månadsrapport till 
Kommunstyrelsen 
Änr ON 2020/8 

Beslut 
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter oktober 

månad. 

 

 

Sammanfattning 
Efter oktober månad konstateras att nettokostnaden för perioden ligger i 
en- lighet med riktvärdet för förbrukningen av budgeten. Nämnden pro-
gnostise- rar ett nollresultat för helåret 2020. Detta under förutsättning att 
man får er- sättning för större delen av de ökade kostnaderna förvaltning-
en har på grund av covid -19, sammanställning efter oktober månad 
uppgår detta till ca 33 mkr och ytterligare skyddsutrustning för drygt 10 
mkr är beställt. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter okto-

ber månad.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande omsorgsnämndens månadsrapport till ks 201111  
Månadsrapport, omsorgsnämnden 201031 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-11-18  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 141 

Förstudie Översyn av Kristianstads kommuns 
samtliga reglementen 
Änr ON 2020/340 

Beslut 
 ställa sig bakom förslaget till ett gemensamt reglemente för samtliga 

nämnder i Kristianstads kommun. 

 paragrafen justeras omedelbart.  

 

Omsorgsnämndens behandling 
Ordförande föreslår att paragrafen justeras omedelbart 

Nämnden beslutar enligt förslag 

 

Sammanfattning 
En remiss har inkommit från KSAU till Omsorgsnämnden för yttrande 
gällande förstudie till ett gemensamt reglemente för samtliga nämnder i 
Kristianstads kommun. Omsorgsnämnden är representerad i den kom-
munövergripande projektgruppen för översyn av reglementen. 

Projektgruppen har genomfört en förstudie, vars främsta syfte är att ta 
ställ-ning till om varje nämnd ska ha kvar separata reglementen som idag 
eller om nämnderna ska ha ett gemensamt reglemente. 

Utifrån den nuläges- och omvärldsanalys som genomförts i förstudien 
föreslår projektgruppen att alla nämnder, det vill säga kommunstyrelsen 
och övriga nämnder, i kommunen ska ha ett gemensamt reglemente.  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-11-18   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Då detta är ett beslut som påverkar samtliga nämndernas reglementen ska 
nämnderna ha möjlighet att yttra sig över detta. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 ställa sig bakom förslaget till ett gemensamt reglemente för samt-

liga nämnder i Kristianstads kommun 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 201029 

Förstudie 2020-09-14 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-11-18  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 142 

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 2020/39 

Beslut 
 Omsorgsnämnden beslutar att överlämna till kommunfullmäktige, 

kommunens revisorer samt IVO 

 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden rapporterar 30 september 2020, 29 st beslut som inte 
verkställts inom tre månader. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Omsorgsnämnden beslutar att överlämna till kommunfullmäktige, 

kommunens revisorer samt IVO 

Beslutsunderlag 
Beslut enligt SOL: 1 st beslut som inte verkställts inom tre månader 

Beslut enligt LSS: 21 st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

7 beslut med avbruten verkställighet 

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-10-29. 

Lista med personuppgifter. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-11-18  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 143 

Information - domar 
Änr ON 2020/12 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
Domar 

Förvaltningsrättens dom 2020-10-07,  mål nr 13197-19 

Förvaltningsrättens dom 2020-10-12,  mål nr 10082-20 

Förvaltningsrättens dom 2020-10-12,  mål nr 7600-19 

Förvaltningsrättens dom 2020-10-12,  mål nr 10081-20 

Förvaltningsrättens dom 2020-10-15,  mål nr 12389-19 

Förvaltningsrättens dom 2020-10-22,  mål nr 8680-20, 12614-20 

Förvaltningsrättens dom 2020-10-23,  mål nr 9975-19 

Förvaltningsrättens dom 2020-10-23,  mål nr 8023-20 12846-20 

Förvaltningsrättens dom med rättelse  2020-10-26,  mål nr 8023-20 

Kammarrättens dom  2020-11-16, mål nr 3531-20 

Beslut  

Förvaltningsrättens beslut 2020-10-26,  mål nr 10153-19 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2020-11-18  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 144 

Ärende enligt lex Sarah 
Änr ON 2020/1 

Beslut 
 Utredningen läggs till handlingarna  

 

 

Sammanfattning 

Utredning 4695 
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