
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Omsorgsnämnden 2021-01-27 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:00 – 15:16. Mötet ajournerat 14:24 – 14:40 

 
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) Anita Reimers (SD) Malin Kemgren (SD) 

                   

Tjänstgörande 
ersättare 

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

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

Annette Granath (SD) 
Tjänstgörande ersättare för 
Henric Colliander(SD) 

    
Ersättare Sylvia Olander (M) Pontus Tallberg (L) Lorna Molin (S) 
 Efa Nilsson (V) Håkan Englund (SD)       
                   
                   

Övriga närvarande Camilla Gärdebring  
Förvaltningschef 

Emelie Josephsson 
Nämndsekreterare 

Emma Gustafsson 
Administratör 

 Teresia Engfors  
Student 

Andreas Persson § 2 
Enhetschef 

Sara Johansen § 7 
HR specialist  

                   

    

    

 Utses att justera Kristina Lindbåge        

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 

Sekreterare Emelie Josephsson 
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Ordförande Camilla Palm 

 
 

Justerare Kristina Lindbåge 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-01-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 1 

Fastställande av dagordning   

Beslut 
 Dagordningen fastställs. 

 

Upprop 
 Se sidan 1. Torgil Rundcrantz (M), Sebastian Butfors (M), Ingrid 

Carlsson (C), Elsebeth Lemche (KD), Bo Kron (S), Tommy Carlsson 
(S), Alf Öien (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 2021-01-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 2 

Informationsärenden omsorgsnämnden 
Änr ON 2021/1 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

Sammanfattning 
- Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsboende 

samt korttidsboende 210123 
- Information digitalisering 
- Information från ordförande 

Tider för omsorgsnämndens särskilda utskott. 
Information gällande kontaktpolitikeruppdraget. 

- Information från förvaltningschef 
Nämnden delgavs aktuell information gällande covid-19, samt på-
gående vaccination.  
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-01-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 3 

Anmälan av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 
Änr ON 2021/2 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

Sammanfattning 
- Förteckning över avtal 2020-11-26– 2021-01-07 
- Återbesättandeprövningar t o m 210107 
- Rapport delegeringsbeslut 210127 
- Prövningstillstånd Kammarrätten  

Sekretessbelagda delegeringsbeslut 

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

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2020- 12-01 – 2020-12-31 
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 2020- 12-01 – 2020-12-31 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-01-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 4 

Synpunkter från informationsmöte för KPR och KRF 
Änr ON 2021/8 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
Referensgruppen lämnar inga synpunkter på nämndens handlingar. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-01-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 5 

Protokoll Förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp 
Änr ON 2021/9 

Beslut 
 Protokollet läggs till handlingarna.  

 
 

 

Sammanfattning 
Protokoll förvaltningsövergripande samverkansgrupp, 2021-01-20 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-01-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 6 

Meddelanden/delgivningar/rapporter till 
omsorgsnämnden 
Änr ON 2021/3 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

Sammanfattning 
- Beslut ej verkställt beslut – IVO 
- Beslut personlig assistans – IVO 
- Tillståndsbevis  Lindåsa – IVO 
- Beslut  Lindåsa – IVO 
- Beslut KF 2020-12-08; Avsägelse som ledamot tillika ordfö-

rande i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd - Emelie Nyberg (M)   
- Beslut KF 2020-12-08; Avsägelse som ledamot tillika ordfö-

rande i Omsorgsnämnden - Emelie Nyberg (M) 
- Beslut KS 2020-12-16; Förstudie Översyn av Kristianstads 

kommuns samtliga reglementen 
- Beslut KSPU 2020-12-21; Tidpunkt för ny lönesättning i 2020 

års löneläge för timavlönade inom Kommunals avtalsområde 
- Omsorgsnämndens särskilda utskotts protokoll 2021-01-04 
- Kommunala rådet för pensionärers protokoll 2020-12-11 
- Kommunala rådet för funktionsnedsattas protokoll 2020-12-

10 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-01-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 7 

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 
likabehandling och samverkan 2020 
Änr ON 2021/7 

Beslut 
 Omsorgsnämnden godkänner Omsorgsförvaltningens årliga uppfölj-

ning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, likabehandling och sam-
verkan 2020 och översänder det till kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun ska årligen göra en uppföljning av hur systema-
tiskt arbetsmiljöarbete (SAM), likabehandling och samverkan fungerat 
under året och vad som behöver genomföras kommande år. Syftet med 
den årliga uppföljningen är att undersöka om insatserna på områdena 
bidragit till att skapa en förbättrad verksamhet och arbetsmiljö. Resultatet 
utgör en del av grunden i det ständigt pågående utvecklingsarbetet i 
verksamheten. För år 2020 har även resultatet från medarbetarenkäten 
vägts in, då den utgör en fördjupad riskbedömning/skyddsrond av den 
psykosociala arbetsmiljön. 

Kristianstads kommun genomför den årliga uppföljningen av SAM, lika-
behandling och samverkan under sista kvartalet och den ska omfatta pe-
rioden 1 januari – 31 december innevarande år. Den årliga uppföljningen 
av SAM, likabehandling och samverkan genomförs i verksamhetssyste-
met, Sara. I systemet finns checklistor som är utformade av Kommunled-
ningskontorets HR-enhet som varje arbetsplats fyller i och även komplet-
terar med lämpliga åtgärder i de fall sådana anses behövas. Arbetsplat-
sernas underlag sammanställs därefter på verksamhetsnivå utifrån över-
gripande checklista samt att åtgärder på verksamhetsnivå föreslås. Slutli-
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-01-27   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

gen sammanställs verksamhetsområdenas checklistor och åtgärder på 
förvaltningsövergripande nivå.   

Bearbetningen av underlaget ska ske inom ramen för samverkanssyste-
met på förvaltningen. Den årliga uppföljningen av systematiskt arbets-
miljöarbete, likabehandling och samverkan har genomförts i samverkan 
på arbetsplatser. Därefter har verksamhetsområdenas uppföljningar sam-
verkats i de lokala samverkansgrupperna och förvaltningens uppföljning 
har samverkats i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen. 
Brister som framkommit i samband med uppföljning åtgärdas på respek-
tive nivå i organisationen. För förvaltningsövergripande brister finns 
handlingsplan för åtgärd med i bifogad bilaga. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Omsorgsnämnden godkänner Omsorgsförvaltningens årliga upp-

följning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, likabehandling 
och samverkan 2020 och översänder det till kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2021-01-11. 

Sara – Arbetsmiljöjournal, Systematiskt arbetsmiljöarbete/Årlig uppfölj-
ning SAM #949. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 
likabehandling och samverkan för Omsorgsförvaltningen 2020 som 
utgörs av delarna Åtgärder samt Checklista, daterad 2020-11-30. 

Resultatrapport Medarbetarundersökning 2020, Omsorgsförvaltningen. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-01-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 8 

Uppföljningsgranskning av kommunens 
fordonshantering 
Änr ON 2020/365 

Beslut 
 Lämna svar enligt nedan till kommunrevisionen 

 

 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har 
PwC genomfört en uppföljande granskning av kommunens fordonshante-
ring. Syftet med uppföljningsgranskningen har varit att bedöma om berör-
da nämnder har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter 
och rekommendationer utifrån tidigare genomförd granskning av fordons-
hantering. 

Efter genomförd revision bedömer vi att kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och arbete- och välfärdsnämnden 
inte helt har vidtagit åtgärder med hänsyn till revisorernas synpunkter och 
rekommendationer utifrån tidigare genomförd granskning. 

Bedömningen grundas bland annat på att ett antal åtgärder har vidtagits 
för att arbeta mot en fossilbränslefrihet, dock nås ännu inte målet om ett 
fossilbränslefritt Skåne 2020. Vi noterar att andelen fossilbränslefria for-
don har ökat. Vidare grundas bedömningen på att kommunstyrelsen under 
senare år har uppmärksammat att fortsatta avvikelser från riktlinjerna 
sker och har därför successivt skärpt dessa med bland annat krav på sam-
råd innan avsteg görs. Bedömningen grundas även på att hanteringen av 
kommunens fordon nästan sker på samma vis som vid den föregående 
granskningen. Det har däremot beslutats om en ny serviceorganisation som 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-01-27   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

ska ha ansvar för kommunens samtliga fordon som också kommer ha en 
samordnande boll för hanteringen av fordonen samt den interna kontrollen 
avseende dessa. 

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:  

l samband med införandet av den nya serviceorganisationen bör kommun-
styrelsen tillse att det finns kontrollområden i den interna kontrollplanen 
för kommunens fordon. 

Målsättningen i kommunens arbete med Klimat- och energistrategin är en 
minskning av utsläppen av växthusgaser från transporter inom kommunen. 
Ska denna uppnås bör kommunstyrelsen fortsatt arbeta med att minska 
utsläppen från kommunens egna fordon. 

Granskningsrapporten överlämnas till kommunstyrelsen, barn- och utbild-
ningsnämnden, omsorgsnämnden och arbete- och välfärdsnämnden för 
besvarande senast den 26 februari år 202i och till kommunfullmäktige för 
kännedom. 

Svar på Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering 

Förvaltningen ser positivt på den nya serviceorganisationens uppdrag att 
samordna fordonsflottan. Genom samverkan mellan förvaltning och ser-
viceorganisation kan säkerställa fortsatt utveckling mot fossilfria fordon 
utan avkall på verksamhetens behov av fordon i alla delar av verksamhe-
ten. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Lämna svar enligt nedan till kommunrevisionen 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-01-27   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Svar Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshan-
tering 2021-01-11 

 Uppföljningsgranskning av kommunens fordonshantering 2020-11-18 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-01-27  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 9 

Information - domar 
Änr ON 2021/5 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

Sammanfattning 
Domar  
Förvaltningsrätten i Malmö 2020-11-30, i mål nr 9952-20 
Förvaltningsrätten i Malmö 2020-11-27, i mål nr 12418-19 
Förvaltningsrätten i Malmö 2020-12-07, i mål nr 13115-19 
Förvaltningsrätten i Malmö 2020-12-07, i mål nr 9404-19 
Förvaltningsrätten i Malmö 2020-12-16, i mål nr 315-20 
Förvaltningsrätten i Malmö 2020-12-16, i mål nr 3778-20 
Förvaltningsrätten i Malmö 2020-12-16, i mål nr 14573-20 
Förvaltningsrätten i Malmö 2020-12-18, i mål nr 15328-20 
Förvaltningsrätten i Malmö 2020-12-21, i mål nr 13311-19 
Förvaltningsrätten i Malmö 2020-12-28, i mål nr 13311-19 
Förvaltningsrätten i Malmö 2020-12-28, i mål nr 13791-19 
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-01-05, i mål nr 3741-19 
Beslut 
Kammarrätten i Göteborg 2020-12-02, i mål nr 6660-20 
Kammarrätten i Göteborg 2020-11-19, i mål nr 4122-20, 4123-20 
Kammarrätten i Göteborg 2020-12-09, i mål nr 6749-20 
Kammarrätten i Göteborg 2021-01-07, i mål nr 59-21 
Högsta förvaltningsdomstolen 2020-12-22,  i mål nr 6686-20  
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