
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Omsorgsnämnden 2021-03-24 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:00 – 16:20. Mötet ajournerat 13:48 – 14:00, 14:25 – 15:00, 
16:00 – 16:05. 

 
Beslutande Camilla Palm (M) 

Ordf. 
Kristina Lindbåge (S) 
Vice ordf. Ulrika Tågström (M) 

 Torgil Rundcrantz (M) Lisbeth Thorsson (L) Helene Åkesson (L) 

 Ingrid Karlsson (C) Elsebeth Lemche (KD) Bo Kron (S) 

 Alf Öien (S) Anders Nilsson (SD) Anita Reimers (SD) 

                   

                   

Tjänstgörande 
ersättare 

Lorna Molin (S) istället för  
Tommy Carlsson (S) 

Anette Granath (SD) istället 
för Malin Kemgren (SD) 

Håkan Englund (SD) istället 
för Henric Colliander (SD) 

Ersättare Sylvia Olander (M) Pontus Tallberg (L) Efa Nilsson (V) §§ 43- 50 
                   
                   
                   

Övriga närvarande Camilla Gärdebring  
Förvaltningschef 

Emelie Josephsson 
Nämndsekreterare 

Emma Gustafsson 
Administratör 

 Helena Back §§ 40-41 
Ekonomichef 

Andréas Persson § 42 
Enhetschef 

Niklas Lindqvist § 43 
Enhetschef 

 
Malin Espersson § 44 
MAR 

Katarzyna Wisniewska § 44 
MAS       

    

    

    

 Utses att justera Kristina Lindbåge        

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 34-42, 44, 46 -50 

 Sekreterare Emelie Josephsson 

 
 
Ordförande Camilla Palm 

 
 

Justerare Kristina Lindbåge 

 

  
 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Omsorgsnämnden 2021-03-24 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:00- 16:20 

 
Beslutande Camilla Palm (M) 

Ordf. 
Kristina Lindbåge (S) 
Vice ordf. Ulrika Tågström (M) 

 Torgil Rundcrantz (M) Lisbeth Thorsson (L) Helene Åkesson (L) 

 Ingrid Karlsson (C) Elsebeth Lemche (KD) Bo Kron (S) 

 Alf Öien (S) Anders Nilsson (SD) Anita Reimers (SD) 

                   

                   

Tjänstgörande 
ersättare 

Lorna Molin (S) istället för  
Tommy Carlsson (S) 

Anette Granath (SD) istället 
för Malin Kemgren (SD) 

Håkan Englund istället för 
Henric Colliander(SD) 

Ersättare Sylvia Olander (M) Pontus Tallberg (L) Efa Nilsson (V) 
    
                   
                   

Övriga närvarande 
Camilla Gärdebring  
Förvaltningschef 

Emelie Josephsson 
Nämndsekreterare 

Emma Gustafsson 
Administratör 

 Niklas Lindqvist § 43             

                   

 Utses att justera Kristina Lindbåge        

Justeringens 
tid och plats 

 

 Östra kommunhuset, 2021-03-24 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 43 

  Emelie Josephsson 

 
Ordförande ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Camilla Palm             

 
Justerare ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Kristina Lindbåge        

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

Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2021-03-24 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-03-25  Datum då  
anslaget tas ned 

2021-04-16 

Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset  

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

        
Emelie Josephsson 

 
Utdragsbestyrkande 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Omsorgsnämnden 2021-03-24 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:00 16:20 

 
Beslutande Kristina Lindbåge (S) 

Vice ordf. Ulrika Tågström (M) Torgil Rundcrantz (M) 

 Lisbeth Thorsson (L) Helene Åkesson (L) Ingrid Karlsson (C) 

 Elsebeth Lemche (KD) Bo Kron (S) Alf Öien (S) 

 Anders Nilsson (SD) Anita Reimers (SD)  

                   

                   

Tjänstgörande 
ersättare 

Lorna Molin (S) istället för  
Tommy Carlsson (S) 

Anette Granath (SD) istället 
för Malin Kemgren (SD) 

Håkan Englund istället för 
Henric Colliander(SD) 

Ersättare Sylvia Olander (M) Pontus Tallberg (L) Efa Nilsson (V) 
    
    
                   

Övriga närvarande 
Camilla Gärdebring  
Förvaltningschef 

Emelie Josephsson 
Nämndsekreterare 

Emma Gustafsson 
Administratör 

                   

                   

 Utses att justera Ingrid Karlsson        

Justeringens 
tid och plats 

 

 Östra kommunhuset, 2021-03-24 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 45 

  Emelie Josephsson 

 
Ordförande ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Kristina Lindbåge             

 
Justerare ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Ingrid Karlsson        

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

Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2021-03-24 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-03-25 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-04-16 

Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 

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

        
Emelie Josephsson 

 
Utdragsbestyrkande 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 34 

Fastställande av dagordning 
   

Beslut 
 Dagordningen fastställs. 

 

Upprop 
 Se sidan 1. Ulrika Tågström (M), Torgil Rundcrantz (M), Lisbeth 

Thorsson (L), Helene Åkesson (L),  Ingrid Karlsson (C), Elsebeth 
Lemche (KD), Bo Kron (S), Lorna Molin (S), Alf Öien (S), samt An-
ders Nilsson (SD), deltog i mötet digitalt via Netpublicator Video 
Meet.  

 
 

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

Karlsson utses till att justera § 45.  

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 35 

Informationsärenden omsorgsnämnden 
Änr ON 2021/1 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

Sammanfattning 
- Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsboende 

samt korttidsboende 210319 
- Information intern kontroll 
- Information från ordförande 
- Information från förvaltningschef 

Nämnden delgavs aktuell information gällande covid-19, samt 
pågående vaccination.  
 

 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 36 

Anmälan av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 
Änr ON 2021/2 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
- Förteckning över avtal 2021-02-06– 2021-03-05 
- Återbesättandeprövningar t o m 210305 
- Tillförordnad förvaltningschef för omsorgsförvaltningen 210402- 

210411 
 

Sekretessbelagda delegeringsbeslut 

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

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2021-02-01 – 2021-02-28 
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 2021-02-01 – 2021-02-28 

 

 

 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 37 

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

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
Referensgruppen lämnar synpunkter på följande ärende: 

 

12. Remiss handlingsplan hälsosamt och aktivt åldrande. 
KPR och KRF anför att en organisatorisk förändring för KPR och KRF 
ska föregås av konsekvensanalys och underlag som beskriver föränd-
ring. 

 
I övrigt lämnar gruppen inga synpunkter. 

 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 38 

Protokoll Förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp 
Änr ON 2021/9 

Beslut 
 Protokollet läggs till handlingarna  

 

 

Sammanfattning 
Protokoll Förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2021-03-17 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 39 

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

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna . 

 

 

Sammanfattning 
- Beslut KS 2021-01-27; Skjuta på budgetprocessen till hösten 
- Beslut KF 2021-02-09; Fyllnadsval som ordförande i Omsorgs-

nämnden efter Emelie Nyberg (M) 
- Beslut KF 2021-02-09; Fyllnadsval som ledamot i Omsorgsnämn-

den efter Emelie Nyberg (M) 
- Beslut KF 2021-02-09; Fyllnadsval som ledamot tillika ordförande i 

Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd efter Emelie Nyberg (M)   
- Beslut KF 2021-02-09; Nytt klimatväxlingssystem 2021-2024 

Kristianstad klimatväxling 2021-2024 
- Beslut KF 2021-02-09; Stärka kommunens hållbarhetsarbete 
- Beslut KS 2021-02-17; Igångsättningstillstånd och budgetkompen-

sation för lokaler till ny daglig verksamhet i Åsum Fure, byggnad 
sju våning två samt hiss 

- Beslut från IVO 
Tillsynsmeddelande från IVO 

 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 40 

Omsorgsnämndens månadsrapport till 
Kommunstyrelsen 
Änr ON 2021/49 

Beslut 
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter februari-

månad. 

 

Sammanfattning 
Efter februari månad konstateras att nettokostnaden för perioden ligger i 
nivå med riktvärdet för förbrukningen av budgeten. Nämnden prognosti-
serar att förvaltningen håller tilldelad budget 2021. Förvaltningen sam-
manställer sina merkostnader för covid -19 för de första månaderna och 
följer om det beviljas att man söker ersättning för dessa. Ersättning för 
ökade sjuklöner är godkänt för de första månaderna under 2021.  

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

ari månad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande månadsrapport, prognos 210228   
Månadsrapport, prognos 210228 
Prognos covid -19 kostnader 210228 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 41 

Återredovisning stimulansbidrag 
Änr ON 2021/51 

Beslut 
 Informeras om redovisningen av nyttjande av stimulansmedel mot-

verka ensamhet bland äldre 2020.  

 

 

Sammanfattning 
Beslutade medel 5 542 tkr, fördelades enligt inkomna ansökningar både 
till externa och interna utförare. De externa utförare som inte valt att 
ansöka eller inte ansökt om hela sitt belopp, har dessa medel använts av 
äldreomsorgen internt.  

Hela stimulansmedlet är nyttjat under 2020. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Informeras om redovisningen av nyttjande av stimulansmedel 

motverka ensamhet bland äldre 2020.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande redovisning stimulansmedel- motverka ensamhet bland 
äldre 2020 

Bilaga 1: Ansökan Amalia Norlandia Care AB 

Bilaga 2: Ansökan Christiansro Norlandia Care AB 

Bilaga 3: Ansökan Axeltorp Vårdhem 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Bilaga 4: Ansökan Lindåsa 

Bilaga 5: Ansökan Sommarlustvägen Vardaga Omsorg 

Bilaga 6: Ansökan Nya Hemtjänsten 

Bilaga 7: Ansökan Tätörtsvägen 

Bilaga 8: Ansökan Hemtjänst internt 

Bilaga 9: Ansökan Vård & omsorgsboende internt 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 42 

Strategisk plan för digitalisering och 
välfärdsteknologi 2021-2025 
Änr ON 2021/53 

Beslut 
 Omsorgsnämnden föreslås besluta godkännande av Strategisk plan för   

digitalisering och välfärdsteknologi 2021-2025. 

 

Sammanfattning 
Strategiska planen ska vara vägledande för digitalisering och väl-
färdsteknologiarbetet ur perspektiven: Trygghet, Aktivitet, Delaktighet 
och Självständighet.  

Strategin ska sträva efter ökad tillgänglighet av digitala lösningar som 
möter våra verksamheter, medarbetare, kunder och medborgares behov 
samt arbetssätt inom digitalisering och välfärdsteknologiområdet. 

Begreppet digitalisering handlar om hur vi drar nytta av och hanterar de 
möjligheter och utmaningar som ny och befintlig teknologi medför, i 
syfte att ge våra medarbetare, kunder och medborgare än bättre nytta och 
service. 

Digitalisering är ett krav för att kunna leverera befintlig och kommande 
välfärdsteknik. 

Med digitalisering läggs grunden för välfärdsteknologi, kunskapen om 
och användandet av teknik som bidrar till bl. a ökad trygghet, aktivitet, 
delaktighet och självständighet.  

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Målsättningen med utformningen och innehåll av den strategiska planen 
är att skapa tydlighet och på ett enkelt sätt förmedla Omsorgsförvaltnings 
strategiska plan för digitalisering och välfärdsteknik. Strategiska planen 
ska finnas tillgänglig för medarbetare, ledning och medborgare samt 
redovisas i beslutande forum och intresseorganisationer. 

Inventering och verksamhetsbehov ska utgöra grund för handlingsplaner 
och aktiviteter vilket även ska vara beslutade och samverkade i årliga 
verksamhetsplaner samt redovisade i beslutad budget. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Omsorgsnämnden föreslås besluta godkännande av Strategisk plan 

för   digitalisering och välfärdsteknologi 2021-2025. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Strategisk plan för digitalisering och välfärdsteknologi 
2021-2025, daterat 2021-03-08. 

Strategisk plan för digitalisering och välfärdsteknologi 2021-2025, date-
rad 2021-03-03 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 43 

Remiss - Handlingsplan hälsosamt och aktivt 
åldrande i Kristianstads kommun 
Änr ON 2021/29 

Beslut 
 Omsorgsnämnden lämnar remissvar enligt denna tjänsteskrivelse 

 Bifoga synpunkterna från KPR och KRF gällande remissvaret. 

 Ta Socialdemokraternas protokollsanteckning till protokollet  

 Paragrafen justeras omedelbart 

 

Protokollsanteckningar 

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna är positiva till utvecklingen mot en äldre-vänlig 
kommun. Vi vill med följande anteckning komplettera det remissvar som 
omsorgsnämnden lämnar. 
 
-Ett perspektiv som saknas helt och behöver prioriteras i handlingsplanen 
är temaområde 6, ”Delaktighet och inflytande samt arbete och sysselsätt-
ning”.  Detta område behöver tas fram som målsättning i handlingsplanen. 
Vi vill se åldersrika som en tillgång i arbetslivet och i denna plan se till att 
ta fram förutsättningarna för att investera i äldre som framtida arbetskraft. 
Att kunna orka arbeta heltid till pension och även efter pension ska vara en 
möjlighet i Kristianstad för aktiva åldersrika. 
Under samma område 6 behöver området åldersdiskriminering genomly-
sas för att skapa förutsättningar för en mer inkluderande kommun för alla, 
oavsett ålder.  
 
-Förvaltningen föreslår i remissvaret att organisera KPR och KRF under 
KLK. Vi vill här understryka att det är Socialdemokraternas mening att 
utreda förutsättningarna för hur en förändring av råden och organisering 
ska se ut innan beslut om förändring tas. Här bör även råden höras inför ett 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

sådant underlag. Detta underlag behöver tas fram gemensamt av både KLK 
och OF. 
 
Vi ser denna handlingsplan som vägen fram till landets bästa äldre-vänliga 
kommun. Tiden för processen med handlingsplanen är för snäv för att 
hantera fullt ut till 2022.  Vi ser därför att arbetet med hälsosamt och aktivt 
åldrande behöver fortsätta utan bortre tidsgräns tills målet är fullt imple-
menterat, och ska följas upp årligen. 
 
Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokratiska gruppen Omsorgs-
nämnden”. 

 

Omsorgsnämndens behandling 
 

Yrkanden 

Ingrid Karlsson (C) yrkar att bifoga synpunkterna från KPR och KRF gäl-
lande remissvaret.  
Nämnden beslutar enligt förslag. 

Ordförande föreslår att Socialdemokraternas protokollsanteckning tas till 
protokollet. 
Nämnden beslutar enligt förslag. 

Ordförande förslår att paragrafen justeras omedelbart. 
Nämnden beslutar enligt förslag.  

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har tagit fram en handlingsplan för ett aktivt 
och hälsosamt åldrande. Syftet med handlingsplanen är att Kristianstads 
kommun ska få en tydligare och mer samlad bild av hur arbetet ska pla-
neras för att bli en mer äldrevänlig kommun. Omsorgsförvaltningen har 
av kommunstyrelsens arbetsutskott fått handlingsplanen för yttrande. 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Omsorgsförvaltningen ser positivt på ett samlat strategiskt arbete vad 
gäller hälsosamt åldrande. Omsorgsförvaltningen föreslår förtydliganden 
och justeringar under rubriken ärende. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Omsorgsnämnden lämnar remissvar enligt denna tjänsteskrivelse 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-03-01 

Handlingsplan för ett aktivt och hälsosamt åldrande i Kristianstads kom-
mun, Än KS 2012/958 

Beslut KSAU 2021-01-20 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 44 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 
Änr ON 2021/47 

Beslut 
 Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna patientsäkerhetsberät-

telsen för 2020 gällande Omsorgsförvaltningen Kristianstad kommun. 

 Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna patientsäkerhetsberät-
telser för 2020 gällande Vardaga- Sommarlustvägen, Norlandia- Amalia 
och Christiansro, Stiftelsen Lindåsa, Axeltorp. 

 

 

Sammanfattning 
Patientsäkerhet handlar om skydd mot vårdskada. Enligt Patientsäker-
hetslagen 2010:659 ska vårdgivaren senast 1 mars varje år, upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse . Skrivelsen ska utgöra underlag för hur det 
systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits, presentera resultat 
samt ge förbättringsförslag för ökad patientsäkerhet. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna patientsäkerhets-

berättelsen för 2020 gällande Omsorgsförvaltningen Kristianstad 
kommun. 

 Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna patientsäkerhets-
berättelser för 2020 gällande Vardaga- Sommarlustvägen, Nor-
landia- Amalia och Christiansro, Stiftelsen Lindåsa, Axeltorp. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsförvaltningen Kristianstad kommun 
2020 

Patientsäkerhetsberättelse Norlandia Amalia 2020 

Patientsäkerhetsberättelse Norlandia Christiansro 2020 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 45 

Avtal drift Axeltorp 
Änr ON 2019/298 

Beslut 
 Omsorgsnämnden beslutar om tilldelningsbeslut för drift av vård och 

omsorgsboendet Axeltorp, totalt 32 platser i vård och omsorgboende, 
med avtalstid tom 2027-01-31. 

 Paragrafen justeras omedelbart 

 Uppdra till Förvaltningschef att teckna avtal med entreprenör enligt 
tilldelningsbeslut. 

 

Jäv 

Camilla Palm (M) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden beslutade 2019-11-14 om upphandling av drift på vård 
och omsorgsboendet Axeltorp, totalt 32 platser, i samband med att avtal-
speriod löper ut 2020-12-31. 

Efter prövning har uppdaterad anbudsutvärdering tagits fram. 

Uppdaterad anbudsutvärderingen visar att företaget X har lämnat det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Omsorgsnämnden beslutar om tilldelningsbeslut för drift av 

vård och omsorgsboendet Axeltorp, totalt 32 platser i vård 
och omsorgboende, med avtalstid  tom 2027-01-31. 

 Paragrafen justeras omedelbart 

 Uppdra till Förvaltningschef att teckna avtal med entreprenör 
enligt tilldelningsbeslut. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Driftupphandling Vård- och omsorgsboende 2021-03-09 

Förvaltningsrättens dom 2021-02-12 

Bilaga 1 Anbudsutvärdering 2021-03-09 sekretess enl LOU 

Tilldelningsbeslut  Sekretess enl LOU 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 46 

Samordnade lokaler för arbetskonsulenter och 
kultur- och fritidssamordnare 
Änr ON 2021/55 

Beslut 
 föreslå Kommunstyrelsen att bevilja hyreskompensation för ny extern 

hyra för Funktionsstöd på gamla postterminalen i Kristianstad. Hyres-
avtal skall gälla from 2021-06-01 

 

Sammanfattning 
Funktionsstöd har ett stort behov av nya lokaler för arbetskonsulenter och 
kultur- och fritidssamordnare för att både nå nya identifierade grupper 
och en bedömningsenhet för personer som fått beslut om daglig verk-
samhet eller önska byta pågående. 

Funktionsstöd har identifierat behovet av en naturlig och bra plats dit 
kunder kommer för att träffa arbetskonsulenterna. Det är viktigt att ur 
kundperspektiv och för arbetskonsulenterna att man får möjlighet till en 
god struktur genom att finnas i samma lokaler. I den nya lokalen ska det 
finnas möjlighet till olika arbetsstationer för personer som har fått beslut 
om daglig verksamhet.  

Nya gruppen, oftast unga personer som inte vill identifiera sig eller gå till 
den traditionella dagliga verksamheten som finns inom funktionsstöd. 
Dessa personer sitter oftast hemma i sina grupp- eller servicebostäder 
med intresseområden som följer den unga generationen. Fokus kommer 
därför att vara för arbetskonsulenterna att i den nya lokalen skapa ett 
välkomnande klimat, tillit och gemenskap utifrån deras individuella 
önskemål, med förhoppning över tid att hitta någon framtida sysselsätt-
ning för dem. 
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Omsorgsnämnden 2021-03-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Fastighetsägare till lokalen är Estrids AB med adress Vattentornsvägen 9. 

Fastighetsbeteckningen är Kristianstad 5:56. 

Strategisk Lokalförsörjningsgruppen (SLOK) har den 2021-03-05 föror-
dat inhyrning . 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 föreslå Kommunstyrelsen att bevilja hyreskompensation för ny 

extern hyra för Funktionsstöd på gamla postterminalen i Kristian-
stad. Hyresavtal skall gälla from 2021-06-01 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-03-04 

Preliminär internhyresberäkning Tekniska förvaltningen 

2021-03-04 Behovsbeskrivning gamla postterminalen 
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Omsorgsnämnden 2021-03-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 47 

Initiativärende: Belöna personal i 
omsorgsverksamheten med kompensationsledighet 
för alla uppoffringar under  Coronapandemin 
Änr ON 2020/333 

Beslut 
 Avslå initiativärende från Anders Nilsson (SD): Belöna personal i om-

sorgsverksamheten med kompensationsledighet för alla uppoffringar 
under Coronapandemin 

 

Reservationer  

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget för-
slag.  

Protokollsanteckning 
 
Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:  
”Socialdemokratiska gruppen är positiva till intentionen i initiativet att 
kompensera omsorgens medarbetare för deras insatser i vården under 
pandemin. Vi stödjer en vidgad diskussion med fackförbunden om vilken 
kompensation som anses vara till nytta för deras medlemmar inom omsor-
gen.  
Kristina Lindbåge, gruppledare Socialdemokratiska gruppen Omsorgs-
nämnden.” 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Omsorgsnämndens behandling 

Yrkanden  

Anders Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.  

 

Beslutsgång  

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Sverigedemokra-
ternas yrkande och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltning-
ens förslag. 

 

Votering 

Votering begärs och verkställs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: 

Ja för förvaltningens förslag till beslut. 

Nej för Sverigedemokraternas yrkande. 

Med 11 ja röster Camilla Palm (M), Ulrika Tågström (M), Torgil Rundcrantz 
(M), Lisbeth Thorsson (L), Helene Åkesson (L), Ingrid Karlsson (C), Else-
beth Lemche (KD), Kristina Lindbåge (S), Bo Kron (S), Lorna Molin (S) och 
Alf Öien (S) och en 4 nej röster Anders Nilsson (SD), Anita Reimers (SD), 
Anette Granath (SD) och Håkan Englund (SD), beslutar nämnden i enlighet 
med förvaltningens förslag till beslut. 

 

Sammanfattning 
Förvaltningen har fortsatt utmaningar med att bemanna verksamheten 
och bedömer att en sådan ersättning skulle bli svår att genomföra i dags-
läget. 

En preliminär beräkning av kostnader blir ca 8 miljoner kronor eftersom 
all ledighet som ges måste ersättas med vikare.  (2 500 medarbetare * 
genomsnittlig timlön 160 kr *2 dagar*7 h  plus sociala avgifter).  
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Omsorgsnämnden 2021-03-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Ett beslut om att ge medarbetare sådan ledighet är ett avsteg från lag och 
avtal inom området, och delegation att fatta sådana beslut ligger på 
Kommunledningskontoret/kommunens HR-direktör.  

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Avslå initiativärende från Anders Nilsson (SD)  : Belöna personal i 

omsorgsverksamheten med kompensationsledighet för alla uppoffring-
ar under Coronapandemin 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande svar på initiativärende - Belöna personal i omsorgsverk-
samheten, 2021-03-08 

Initiativärende: Belöna personal i omsorgsverksamheten med kompensa-
tionsledighet för alla uppoffringar under Coronapandemin, Anders Nils-
son (SD) 2020-10-13 
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ON § 48 

Remiss - Motion - Inför Kulturgaranti för äldre 
Änr ON 2020/392 

Beslut 
 Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige anse 

motionen besvarad 

 

Reservationer 

Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”Socialdemokraterna vill med denna motion utveckla kulturen i äldre-
omsorgen tillsammans med kultur och fritidsförvaltningen som en kvali-
tetsfaktor baserat på evidens där vi mäter och följer upp de äldres mående. 
Att motionen antas i sin helhet ser vi som nödvändigt därför att det krävs 
en utökad budget för att hantera ett sådant arbete som innebär uppföljning 
av insatser som påverkar hälsan utifrån musiken och andra delar i kultu-
ren. 

Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokratiska gruppen Omsorgs-
nämnden.” 

 

Omsorgsnämndens behandling 
 

Yrkanden  

Socialdemokraterna yrkar följande: 

- bifalla motionen i sin helhet 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Socialdemokrater-
nas yrkande och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

 

Sammanfattning 
Kristina Lindbåge (S), Therese Sturesson (S) och Anders Tell (S) föreslår 
i en motion att ge kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med om-
sorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett koncept för att nå ut med ett 
professionellt kulturutbud till alla äldreboende, samt att låta Kommun-
fullmäktige besluta om budget på 500 000 kr för 2022 till införandet av 
en kulturgaranti. Omsorgsnämnden har fått motionen på remiss. 

Förvaltningens kultursamordnare samarbetar med kulturstrateg från 
Kultur och Fritidsförvaltningen. Kultursamordnaren samordnar förvalt-
ningens kulturombud. Målsättningen är minst två kulturaktiviteter per 
termin och boende. Det finns en budget på 320 tkr för aktiviteter inom 
kultur och socialt innehåll i vård- och omsorgsboende inom omsorgs-
nämndens budget.  

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige anse 

motionen besvarad 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  Motion – inför Kulturgaranti för äldre 2021-03-08 

Motion – inför Kulturgaranti för äldre 2020-12-04 
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Omsorgsnämnden 2021-03-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 49 

Remiss - Motion - Offentligt drivna vårdboenden 
Änr ON 2020/302 

Beslut 
 Föreslå kommunstyrelsen  föreslå kommunfullmäktige att avslå motio-

nen – Offentligt drivna vårdboenden 

Deltar inte i beslutet 

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.  

 

Protokollsanteckning 

Efa Nilsson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet anser att motionen borde bifallas och att kommunförbun-
det Skåne, bör tillse att det skapas offentligt drivna vårdboenden, utan 
vinstintresse, för att möta framtida beräknade, ökande behov”. 

 

Sammanfattning 
Mikael Persson ( vänsterpartiet) föreslår i motion till kommunfullmäktige  

Att kommunstyrelsen får i uppdrag verkar för att Kommunförbundet 
Skåne, istället för att göra stora privata ramupphandlingar, utarbetar ett 
system där kommunerna ordnar de aktuella boendena och behandlingarna 
i offentlig regi. 

Omsorgsförvaltningen köper årligen några platser i olika verksamheter 
för att lösa omsorgen för personer med komplexa behov där vi av olika 
anledningar inte kan lösa omsorgen på ett tillfredställande sätt. Det varie-
rar över tid och kan vara korta eller längre placeringar samt också väldigt 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-03-24   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

olika områden exempelvis särskilt boende för äldre med kognitiv sjuk-
dom och/eller psykiatrisk sjukdom, boende enligt LSS för såväl unga 
som äldre med komplex problematik.  

De personer som behöver dessa typer av boende har så komplexa behov  
att det är omöjligt för kommunen att ha egen beredskap för denna typ av 
ärenden. Ibland kan målet vara en kortare placering för att sedan lösa det 
i egen regi på hemmaplan, då placeringar av denna art ofta får ske på 
annan ort. Förvaltningen ser vanligen helst att våra medborgare kan bo 
kvar i hemkommunen på lång sikt för att exempelvis bibehålla nätverk. 

Förvaltningen bedömer inte driftsformen vid placering utan söker efter 
lämplig plats för den enskilde. Även med kommunala bolag som VoB så 
kan inte säkerställas att dessa alltid kan tillhandahålla boende i aktuell 
situation. Då man fortsatt behöver söka efter en lämplig plats för den 
enskilde. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Föreslå kommunstyrelsen  föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen – Offentligt drivna vårdboenden 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Motion offentligt drivna vårdboenden 2021-03-08 

Motion offentligt drivna vårdboenden 2020-06-04 
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Omsorgsnämnden 2021-03-24  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 50 

Information - domar 
Änr ON 2021/5 

Beslut 
 Domarna läggs till handlingarna 

 

 

Sammanfattning 
 

Domar  
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-02-10, i mål nr 12459-20 
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-02-15, i mål nr 13749-20 
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-02-15, i mål nr 6350-20 
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-02-24, i mål nr 6741-20 
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-02-24, i mål nr 6743-20 
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-03-02, i mål nr 13458-20 
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-03-05, i mål nr 6151-20 

 
Beslut 
Kammarrätten Göteborg 2021-02-16, i mål nr 573-21 
Högsta förvaltningsdomstolen 2021-02-25, i mål 275-21 
 

 

      


	Förstasida normal justering
	Förstasida omedelbar justering
	Förstasida omedelbar justering
	Beslut ON 2021-03-24
Fastställande av dagordning
	Beslut ON 2021-03-24
Informationsärenden omsorgsnämnden
	Beslut ON 2021-03-24
Anmälan av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden
	Beslut ON 2021-03-24
Synpunkter från informationsmöte för KPR och KRF
	Beslut ON 2021-03-24
Protokoll Förvaltningsövergripande samverkansgrupp
	Beslut ON 2021-03-24
Meddelanden/delgivningar/rapporter till omsorgsnämnden
	Beslut ON 2021-03-24
Omsorgsnämndens månadsrapport till Kommunstyrelsen
	Beslut ON 2021-03-24
Återredovisning stimulansbidrag 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut ON 2021-03-24
Strategisk plan för digitalisering och välfärdsteknologi 2021-2025
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut ON 2021-03-24
Remiss-Handlingsplan hälsosamt och aktivt åldrande i Kristianstads kommun
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut ON 2021-03-24
Patientsäkerhetsberättelse 2020
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut ON 2021-03-24
Avtal drift Axeltorp
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut ON 2021-03-24
Samordnade lokaler för arbetskonsulenter och kultur- och fritidssamordnare 
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut ON 2021-03-24
Initiativärende: Belöna personal i omsorgsverksamheten  med kompensationsledighet för alla uppoffringar under  Coronapandemin
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut ON 2021-03-24
Remiss - Motion - Inför Kulturgaranti för äldre
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut ON 2021-03-24
Remiss - Motion - Offentligt drivna vårdboenden
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut ON 2021-03-24
Information - domar



