
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Omsorgsnämnden 2021-06-23 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:00 – 14:35 

 
Beslutande Camilla Palm (M) 

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

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

 Elsebeth Lemche (KD) Tommy Carlsson (S) Alf Öien (S)  

 Anders Nilsson (SD) Anita Reimers (SD)  

                   

Tjänstgörande 
ersättare 

Sebastian Butfors (M) 
istället  för Ulrika Tågstöm 
(M) 

Eva Nilsson (V) istället för Bo 
Kron (S)       

                   
Ersättare Sylvia Olander (M) Pontus Tallberg (L)       
                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Camilla Gärdebring  
Förvaltningschef 

Emelie Josephsson 
Nämndsekreterare 

Emma Gustafsson 
Administratör 

                   

                   

 Utses att justera Kristina Lindbåge        

Justeringens 
tid och plats 

 

 Östra kommunhuset 2021-06-23 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 97 

  Emelie Josephsson 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2021-06-23 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2021-06-24 Datum då  
anslaget tas ned 

2021-07-16 

Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 

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

        
Emelie Josephsson 

 
Utdragsbestyrkande 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Omsorgsnämnden 2021-06-23 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:00-14:35, mötet ajournerat 14:05 – 14:20 

 
Beslutande Camilla Palm (M) 

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

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

 Elsebeth Lemche (KD) Tommy Carlsson (S) Alf Öien (S)  

 Anders Nilsson (SD) Anita Reimers (SD)  

                   

                   

Tjänstgörande 
ersättare 

Sebastian Butfors (M) 
istället  för Ulrika Tågstöm 
(M) 

Eva Nilsson (V) istället för Bo 
Kron (S) 

                   
Ersättare Sylvia Olander (M) Pontus Tallberg (L)       
                   
                   
                   

Övriga närvarande Camilla Gärdebring  
Förvaltningschef 

Emelie Josephsson 
Nämndsekreterare 

Emma Gustafsson 
Administratör 

 Helena Back §§ 92-94 
Ekonomichef 

Sofia Cederström §§ 87, 95 
Ekonomichef       

                   

    

    

    

    

    

 Utses att justera Kristina Lindbåge        

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 86-96, 98- 102 

 Sekreterare Emelie Josephsson 

 
 
Ordförande Camilla Palm 

 
 

Justerare Kristina Lindbåge 

 

  
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 86 

Fastställande av dagordning   

Beslut 
 Dagordningen fastställs.  

 

Upprop 

 Se sidan 1.  

 

 

Val av justerare 

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

 

 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 87 

Informationsärenden omsorgsnämnden 
Änr ON 2021/1 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

Sammanfattning 
- Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsboende 

samt korttidsboende 210618 
- Personalstatistik 210623 
- Information från ordförande 

Nämnden delgavs information kring kommande nämnd, samt plane-
rad heldag för nämnden den 13/10.  

- Information från förvaltningschef 
Nämnden delgavs aktuell information om covid-19,  
information gällande rekrytering av ny HR-chef, samt informa-
tion kring inbrott i Östra kommunhuset.  
 

 
      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 88 

Anmälan av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 
Änr ON 2021/2 

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna 

 

 

Sammanfattning 
- Förteckning över avtal 2021-05-08– 2021-06-04 

- Återbesättandeprövningar 2021-06-04 

 

Sekretessbelagda delegeringsbeslut 

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

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2021-05-01 – 2021-05-
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 en-
ligt LSS. 

- Beslut om bostadsanpassning 2021-05-01 – 2021-05-31 

 

 

 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 89 

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

Beslut 
 Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
 

Referensgruppen lämnar inga synpunkter på nämndens handlingar. 

 

 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 90 

Protokoll Förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp 
Änr ON 2021/9 

Beslut 
 Protokollet läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
Protokoll förvalningsövergripande samverkansgrupp 2021-06-16 

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 91 

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

Beslut 
 Delgivningarna läggs till handlingarna 

 

Sammanfattning 
- Beslut KF 2021-05-11; Bemyndigande till kommunstyrelsen med 

anledning av den nya pandemilagen 
- Beslut KF 2021-05-11; Motion -  Teckna IOP mellan Koncensus och 

Kristianstads kommun 
- Beslut KF 2021-05-11; Motion - Offentligt drivna vårdboenden 
- Beslut KS 2021-05-26; Initiativärende - Belöna personal i omsorgs-

verksamheten med kompensationsledighet för alla uppoffringar 
under coronapandemin 

- Beslut KS 2021-05-26; Samordnade lokaler för arbetskonsulenter 
och kultur- och fritidssamordnare 

- Beslut IVO 
- Anmälan till IVO 
- Protokoll: 

Kommunala rådet för funktionsnedsatta 2021-04-15 
 

 

      

      



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 92 

Omsorgsnämndens månadsrapport till 
Kommunstyrelsen 
Änr ON 2021/49 

Beslut 
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter maj månad. 

 

Sammanfattning 
Efter maj månad konstateras att nettokostnaden för perioden ligger i nivå 
med riktvärdet för förbrukningen av budgeten. Nämnden prognostiserar 
att förvaltningen håller tilldelad budget 2021. Förvaltningen sammanstäl-
ler sina merkostnader för covid -19 efter maj månad. Ersättning för ökade 
sjuklöner är godkänt för månaderna januari – maj, 2021.  

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter maj 

månad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande månadsrapport, prognos 210608   
Månadsrapport, prognos 210531 
Prognos covid -19 kostnader 210531 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 93 

Statsbidrag God vård och omsorg av äldre 
Änr ON 2021/133 

Beslut 
 Fördela del av riktat statsbidrag, säkerställa en god vård och omsorg av 

äldre personer, i enlighet med förvaltningens förslag 

 

Sammanfattning 
Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbätt-
ringar och utveckling av verksamheten. Exempel på utvecklingsområden 
kan vara:  
 förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor 
 arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med demens-
sjukdom 
 motverka ensamhet bland äldre 
 öka personalkontinuiteten 
 förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regio-
nala hälso- och sjukvården 
 förebygga smittspridning av covid-19 
 utveckla stöd till anhörigvårdare 
 utveckla informationssäkerheten och väldfärdstekniken inom äldre-
omsorgen 

Av statsbidraget på 36 300 tkr fördelar förvaltningen i andra omgången 
resterande 11 250 tkr enligt följande:  

1 500 tkr vård och omsorgsboenden  
1 750 tkr hemtjänsten 
5 100 tkr gemensamt 
   500 tkr HSV 
1 290 tkr Externa LOU 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

   600 tkr Externa LOV 
   510 tkr Intraprenad 

Mer beskrivning av andra omgångens fördelning se bilaga 1  

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Fördela del av riktat statsbidrag, säkerställa en god vård och om-

sorg av äldre personer, i enlighet med förvaltningens förslag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
personer 

Bilaga 1 Fördelningslista andra omgången Säkerställa en god vård och 
omsorg av äldre personer 

Bilaga 2 Anvisningar statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av 
äldre personer 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 94 

Statsbidrag God och nära vård 
Änr ON 2021/137 

Beslut 
 Ta del av riktat statsbidrag, inom ramen för överenskommelse om en 

god och nära vård 2021, i enlighet med förvaltningens förslag. 

 

Sammanfattning 
Medlen får användas till att stärka nya, redan påbörjade eller bibehålla 
effekterna av redan gjorda satsningar.  

Förvaltningen avser att använda dessa medel till, enligt bilaga 2: 

 En väg in. En väg in till hemsjukvården från primärvården. 
 

 Utbilda i Samordnad individuell plan (SIP). SIP är ett verktyg 
för samverkan som ger en samlad beskrivning av individens på-
gående och planerade vård- och omsorgsinsatser.  
 

 Införa SBAR - metod för strukturerad informationsöverfö-
ring och kommunikation. SBAR är ett verktyg som förbättrar 
kommunikationen mellan olika och inom professioner. 
 

 Utbilda sjuksköterskor i VISAM - en metod för strukturerad 
bedömning för sjuksköterskor inom kommunal hälso- och 
sjukvård. VISAM är ett beslutstöd i som bidrar till att patienten 
får vård på optimal vårdnivå och ökar säkerheten i informationsö-
verföringen. 
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Rehabpersonal på Korttiden ansvarar för patienten vid hem-
gång till egen bostad 
 

 Implementering av RiksSår.  Nationellt kvalitetsregister för pa-
tienter med svårläkt sår. 
 

 Utbildning till leg personal i nationell informationsstruktur. 
Nationell informationsstruktur är en del av E-hälsosatsningen som 
bidrar till strukturerad dokumentation. 
 

 Implementering av nytt journalsystem. Gå över från ProCapita 
till LifeCare HSL. 
 

 Vårdutvecklare med inriktning mot dokumentation och digitali-
sering 
 

 Utveckla det teambaserade arbetssättet. 
 

 Inköp av medicintekniska produkter. 
 

 Utbilda chefer och ledare i Ledarskap Nära vård. Utbildning i 
SKR:s regi. 
 

 Hälsosam förflyttning och rehabiliterande förhållningssätt. 
 

 Patientansvar för personer med beslut om insats daglig verk-
samhet, ordinärt boende 
 

 Hygienstationer på varje rum på korttiden 
 

 Läkemedelsförråd 
 

 Utbildningsstöd för undersköterskor att kunna läsa till legitime-
rat yrke  
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      3 (3) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 Samverka med högskolan 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Ta del av riktat statsbidrag, inom ramen för överenskommelse om 

en god och nära vård 2021, i enlighet med förvaltningens förslag 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande gällande statsbidrag inom ramen för överenskommelse 
om en god och nära vård 2021.  

Bilaga 1 Anvisningar och fördelningslista, God och Nära vård 2021.  
Bilaga 2 Planerade satsningar, Omsorgsförvaltningen 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 95 

Initiativärende Nyttja hela Äldreomsorgslyftet 
Änr ON 2021/129 

Beslut 
 Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta planera för att använda så stor 

del av statsbidraget som möjligt  

 Utreda möjligheten till utvecklingsprogram med mentorskap , ex för 
kompetens överföring mellan mer erfarna medarbetare och nya med-
arbetareför stärkt kompetens inom verksamheten, dock ej inom ramen 
för äldreomsorgslyftet 

 Anse attsats 1,2, 4 och 5 besvarade med ovan attsatser 

 Avslå initiativärendets attsats 3 , Äldreomsorgslyftets syfte och villkor 
styr nyttjandet. 

 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna (S) föreslår i initiativärende Nyttja hela äldre-
omsorgslyftet  till nämnden: 

1. Att förvaltningen genomlyser fler möjligheter till utbildningar, 
fortbildningar för att kunna nyttja hela statsbidraget för äldre-
omsorgslyftet. 

2. Att initiativet hanteras skyndsamt för att ha chans att kunna möj-
liggöra intentionen om nyttja hela statsbidraget. 

3. Att samtliga medarbetare som arbetar kontaktnära i äldreomsor-
gen får ta del av någon utbildning inom ramen för äldreomsorgs-
lyftets medel 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

4. Att ge i uppdrag till förvaltningens hr-specialist att utse en arbets-
grupp som får i uppgift att hantera initiativets intentioner angåen-
de fler utbildningar för kompetenshöjande insatser 

5. Att särskilt utreda möjligheten gällande kompetenshöjande insat-
ser, för medarbetare i åldersgruppen 60år och äldre som syftar till 
kompetensöverföring och erfarenhetsutbyte till mindre erfarna 
medarbetare i äldreomsorgen 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta planera för att använda så 

stor del av statsbidraget som möjligt  
 Utreda möjligheten till utvecklingsprogram med mentorskap , ex 

för kompetens överföring mellan mer erfarna medarbetare och 
nya medarbetareför stärkt kompetens inom verksamheten, dock ej 
inom ramen för äldreomsorgslyftet 

 Anse attsats 1,2, 4 och 5 besvarade med ovan attsatser 
 Avslå initiativärendets attsats 3, Äldreomsorgslyftets syfte och 

villkor styr nyttjandet. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  Initiativärende nyttja hela äldreomsorgslyftet 2021-06-
02  

Initiativärende  Nyttja hela Äldreomsorgslyftet  2021-05-26 

Anvisningar Äldreomsorgslyftet 2022 

Bilaga 1-7 ang fördjupad information utbildningar som omfattas 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 96 

Remiss av delbetänkandet En stärkt försörjnings-
beredskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19) 
Änr ON 2021/132 

Beslut 
 Besvara remissen i enlighet med Omsorgsförvaltningens tjänsteutlå-

tande 2021-06-01 

 

Sammanfattning 
Kristianstads kommun har fått möjlighet att yttra sig gällande Remiss av 
delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården 
(SOU 2021:19) 

Omsorgsförvaltningen har tillsammans Avdelningen för skydd och sä-
kerhet i Kristianstads kommun granskat delbetänkandet och tillstyrker 
förlaget med extra fokus på följande delar  

- 7.1.4 Krav på kommuner och regioner att ha utökad 
lagerhållning.  

- 9.3.2 Sjukvårdsprodukter som inte är läkemedel 

- 13.3 Beredskapsapotek 

- Sammantagna kostnaderna och konsekvenserna för 
kommunerna av en förstärkt patientnära beredskap (s 
1085)  

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Besvara remissen i enlighet med Omsorgsförvaltningens 

tjänsteutlåtande 2021-06-01 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2021-06-01 

En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården – Del 1 SOU 
2021:19 

En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården – Del 2 SOU 
2021:19 

SOU 2021:19 - Digital remisskonferens den 10 maj 2021 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 97 

Remiss - Riktlinje för representation och gåvor i 
Kristianstads kommun 
Änr ON 2021/116 

Beslut 
 Ställa sig bakom Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till riktlinjer 

för Representation och gåvor i Kristianstad kommunkoncern. 

 Paragrafen justeras omedelbart 

 

Sammanfattning 
Kommunal verksamhet är till största del finansierad med skattemedel och 
medborgarnas förtroende till de som företräder kommunen, både förtro-
endevalda och anställda, är viktig.  

Vid representation ska den ske med måttfullhet och gott omdöme och 
alltid utgå ifrån skattelagstiftningen, detta gäller både vid intern och 
extern representation. Representation ska alltid ha ett direkt samband 
med kommunens verksamhet och det ska finnas tydliga underlag.  

Riktlinjen gäller alla förtroendevalda och anställda i Kristianstads kom-
muns nämnder, förvaltningar och bolag. Denna riktlinje föreslås ersätta 
tidigare beslutade styrdokument, Riktlinjer för Kristianstads kommuns 
representation (KF 1997-10-14 § 181), Uppvaktning vid pensionering 
(PN 1986-02-27) samt Policy och regler för Mottagande av gåvor och 
förmåner (KS 2006-10-18).  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att riktlinjen remitteras till 
förvaltningar och bolag i Kristianstads kommun för yttrande, samt att 
inkomma med svar till kommunledningskontoret senast 2021-06-15.  

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Ställa sig bakom Kommunstyrelsens arbetsutskotts för-

slag till riktlinjer för Representation och gåvor i Kristian-
stad kommunkoncern. 

 Paragrafen justeras omedelbart 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-06-02 

Riktlinjer för representation och gåvor i Kristianstads kommunkoncern  

Beslut Kommunstyrelsen arbetsutskott 2021-04-21 

Tjänsteutlåtande Riktlinjer för representation och gåvor i Kristianstads 
kommunkoncern 

Bilaga 1 till Kristianstads kommunkoncerns riktlinje för representation 
för nämnd, förvaltning och bolag 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 98 

Initiativärende - Boendeplatser Tollarp 
Änr ON 2021/45 

Beslut 
 Bifalla initiativärendet med tillägget att samtliga boenden ska omfattas. 

 Analysen redovisas till omsorgsnämnden i september 2021 

 

Sammanfattning 
Socialdemokratiska gruppen i Omsorgsnämnden föreslår därför Om-
sorgsförvaltningen att:  

Analysera om Tollarp med omnejd har rätt antal boendeplatser utifrån 
demografi, jämfört med övriga basorter i kommunen. 

Förvaltningen bedömer att en analys avseende samtliga boenden är lämp-
lig att genomföra i samband med kommande uppdatering av boendeplan.  

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Bifalla initiativärendet med tillägget att samtliga boenden ska 

omfattas. 
 Analysen redovisas till omsorgsnämnden i september 2021 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande initiativärende boendeplatser i Tollarp 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 99 

Svar på Medborgarförslag - Boende för yngre 
personer med funktionsvariationer (LSS) i Tollarp 
Änr ON 2020/271 

Beslut 
 Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget inkommen 2020-06-11 med ärendenummer KS 
2020/672, föreslår medborgare att förvaltningen ser över möjligheter att 
ordna boende inom LSS i Tollarp med inriktning mot yngre personer 
med funktionsvariation. 
Intention med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) är att personer med funktionsnedsättning eller funktionsvariation 
ska ha möjlighet att leva som alla andra. En av de viktiga område som 
lyfts upp i lagen är insatsen i form av särskilt boende.  
Enlig LSS-lagen och förarbete till LSS-lagen ska personer med funk-
tionsnedsättning ges förutsättningar att vara fullt delaktiga i samhället 
och kunna leva och bo som andra. Bostäderna ska vara utformade så att 
de är anpassade för personernas behov och vara fullvärdiga enligt bover-
kets byggregler. Detta gäller för boenden enligt både LSS och SoL. 
Socialstyrelsen har utkommit med en föreskrift (SOSFS 2002:9) med 
tillhörande handbok som rör utformningen av bostad med särskild service 
enligt LSS. Det finns ingen närmare information i lag eller förarbeten om 
hur särskilda boende enligt SoL ska vara utformade. 
Det är viktigt att de särskilda boendeformerna är integrerade i samhället, 
så att de inte får en institutionell prägel. Bostäderna ska vara förlagda till 
vanliga bostadsområden. I ett område där en bostad med särskild service 
ska vara, bör det inte finnas flera andra boendeverksamheter eller andra 
omsorgsverksamheter. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

I samband med upprättande av ”Boendeplan Funktionsstöd 2021-2031” 
kunde förvaltningen konstatera att medelålder på de befintliga boende 
inom Funktionsstöd är hög. Vilket innebär att förvaltningen behöver 
överväga samt planera på hur boende behov och tillgång till boende för 
yngre personer med funktionsnedsättning ska lösas i framtiden.  
Förvaltningen kommer att fortsätta utreda behovet av mer inriktade 
boende inom Funktionsstöd t.ex. inriktning mot yngre personer med 
funktionsnedsättning. Detta innebär att förvaltningen kommer att ha med 
sig medborgarförslagets förslag i den fortsatta utredningen kring boende 
frågan inom Funktionsstöd. 
Detta svar delges förslagsställaren 2021-06-08. Förslagställaren har 
därefter fram till 2021-06-22 möjlighet att inkomma med synpunkter på 
förslaget till omsorgsnämnden. Den 2020-06-23 behandlar omsorgs-
nämnden ärendet. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande – medborgarförslag 2021-06-08 

Medborgarförslag 2020-06-11  
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 100 

Redovisning av beslutade och ej avgjorda 
medborgarförslag 
Änr ON 2021/16 

Beslut 
 Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2021-02-06  

– 2021-06-04 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 ovan tre avgjorda medborgar-
förslag att redovisa: 

Valfrihet avseende insatser för brukare inom Omsorgsförvaltningen. KF 
2019-12-10 § 301 Änr ON 2020/9 
Medborgarförslaget besvarades av omsorgsnämnden 2021-02-24. 

Medborgarförslag - Ordna enkla och smarta boenden för pensionärer KF 
2020-01-14. § 16. Änr ON 2020/32 
Medborgarförslaget besvarades av omsorgsnämnden 2021-02-24.  

Medborgarförslag - Parkeringstillstånd för sjuksköterskor inom kommu-
nal hemsjukvård, helg, kväll och natt KF 2020-03-10 § 36 Änr ON 
2020/144 
Medborgarförslaget bifölls av omsorgsnämnden 2021-02-24. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23   

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

- Omsorgsnämnden har för perioden ovan ett ej avgjort medborgar-
förslag att redovisa: 

Medborgarförslag - Boende för yngre personer med funktionsvariationer 
(LSS) i Tollarp.  KF 2020-06-23 § 105.  Änr  ON 2020/271 
Ärendet behandlas av omsorgsnämnden 2021-06-23 
 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2021-

02-06  – 2021-06-04 till kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-06-04 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 101 

Information - domar 
Änr ON 2021/5 

Beslut 
 Domarna läggs till handlingarna 

 

Sammanfattning 
 

Domar  
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-05-28, i mål nr 9709-20 
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-05-31, i mål nr 2162-20 
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-05-31, i mål nr 2805-21 
 
Beslut 
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-05-12, i mål nr 5361-21 
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-05-17, i mål nr 5209-21 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-06-23  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

ON § 102 

Ärenden enligt lex Sarah 
Änr ON 2021/4 

Beslut 
 Utredningen läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
 

Utredningar 
Utredning nr 10515 
 
      


	Förstasida omedelbar justering
	Förstasida normal justering
	Beslut ON 2021-06-23
Fastställande av dagordning
	Beslut ON 2021-06-23
Informationsärenden omsorgsnämnden
	Beslut ON 2021-06-23
Anmälan av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden
	Beslut ON 2021-06-23
Synpunkter från informationsmöte för KPR och KRF
	Beslut ON 2021-06-23
Protokoll Förvaltningsövergripande samverkansgrupp
	Beslut ON 2021-06-23
Meddelanden/delgivningar/rapporter till omsorgsnämnden
	Beslut ON 2021-06-23
Omsorgsnämndens månadsrapport till Kommunstyrelsen
	Beslut ON 2021-06-23
Statsbidrag God vård och omsorg av äldre
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut ON 2021-06-23
Statsbidrag God och nära vård
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3

	Beslut ON 2021-06-23
Initiativärende Nyttja hela Äldreomsorgslyftet
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut ON 2021-06-23
Remiss av delbetänkandet En stärkt försörjnings-beredskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut ON 2021-06-23
Remiss - Riktlinje för representation och gåvor i Kristianstads kommun
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut ON 2021-06-23
Initiativärende - Boendeplatser Tollarp
	Beslut ON 2021-06-23
Svar på Medborgarförslag - Boende för yngre personer med funktionsvariationer (LSS) i Tollarp
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut ON 2021-06-23
Redovisning av beslutade och ej avgjorda medborgarförslag
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut ON 2021-06-23
Information - domar
	Beslut ON 2021-06-23
Ärenden enligt lex Sarah



