
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Omsorgsnämnden 2021-10-13 

 
Plats och tid  
 

Grand Hotel, 13:00 – 15:50, mötet ajournerat 14:20 – 14:45 

 
Beslutande Camilla Palm 

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

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

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

 Tommy Carlsson (S) Alf Öien (S) Anders Nilsson (SD) 

 Anita Reimers (SD)             

Tjänstgörande 
ersättare 

Håkan Englund (SD) för 
Malin Kemgren (SD) 

Sylvia Olander (M) för Henric 
Colliander (SD)       

                   
Ersättare Elisabeth Disley (L) Pontus Tallberg (L) Lorna Molin (S) 
 Efa Nilsson (V)             
                   
                   

Övriga närvarande Camilla Gärdebring 
Förvaltningschef 

Emelie Josephsson 
Nämndsekreterare 

Niklas Lindkvist § 121 
Enhetschef 

 Annsofi Jörgensen § 123 
SAS 

Nicolaj Håkansson § 124 
Verksamhetschef       

                   

    

    

    

    

    

 Utses att justera Kristina Lindbåge        

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 

Sekreterare Emelie Josephsson 

115-128 

 

 
 
Ordförande Camilla Palm 

 
 

Justerare Kristina Lindbåge 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-10-13  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 103 

Fastställande av dagordning 
   

Beslut 
• Ärende 12, Digitala ínköp, lyfts ut. 

Dagordningen fastställs.  

 

Upprop 

• Se sidan 1.  

 

 

Val av justerare 

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

 

Omsorgsnämnden 2021-10-13  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 116 

Informationsärenden omsorgsnämnden 
Änr ON 2021/1 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
- Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsboende 

samt korttidsboende 211008 
- Personaluppföljning 
- Information från förvaltningschef 

Nämnden delgavs aktuell information om covid-19, samt in-
formation gällande Charlottesborg. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-10-13  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 117 

Anmälan av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 
Änr ON 2021/2 

Beslut 
• Besluten läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
- Förteckning över avtal 2021-08-20 – 2021-09-24 

- Återbesättandeprövningar 2021-09-24 

 

Sekretessbelagda delegeringsbeslut 

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

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2021-08-01 – 2021-08-
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 insatser en-
ligt LSS. 

- Beslut om bostadsanpassning 2021-08-01 – 2021-08-30 

 

 

      

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-10-13  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 118 

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

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
Referensgruppen lämnar synpunkter på följande ärende: 

 

Ärende 12, Digitala inköp  

Referensgruppen framför att man vill bli involverad i implementeringen av 
digitala inköp.  
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-10-13  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 119 

Protokoll Förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp 
Änr ON 2021/9 

Beslut 
• Protokollet läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
Protokoll förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2021-09-03 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-10-13  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 120 

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

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
- Beslut KF 2021-09-14; Kommunövergripande styrkort för 2021 
- Meddelande från IVO 
- Meddelande från IVO 
- Komplettering till IVO 
- Kommunala pensionärsrådets protokoll 2021-08-27 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-10-13  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 121 

Frivillig volontärverkamhet 
Änr ON 2021/215 

Beslut 
• Informationen tas till protokollet. 

• Tidigare fastställd policy upphör att gälla och ersätts av förvaltningen 
fastställd överenskommelse 

 

 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun fattade beslut om policy för 
volontärer o frivilliga 2017-05-08. 

Till följd av samhällsutveckling samt samarbete med Arbete-och välfärd, 
finns behov av revidering av tidigare policy, att gälla som en överens-
kommelse med Arbete- och välfärds förvaltningen. 

Förvaltningar har två separata organisationer för denna verksamhet. 

Förvaltningar har under pandemin skapat ett gemensamt samarbete gäl-
lande rekrytering av volontärer. 

Överenskommelsen kommer skapa förutsättning för en framgångsrik 
organisation och en tydlighet gentemot medborgarna gällande volontärer. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 

• Informationen tas till protokollet. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-10-13   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

• Tidigare fastställd policy upphör att gälla och ersätts av förvalt-
ningen fastställd överenskommelse  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-09-03. 

Beslut ON 2017/210 

Beslut 2017/209 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-10-13  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 122 

Omsorgsnämndens månadsrapport till 
Kommunstyrelsen 
Änr ON 2021/49 

Beslut 
• Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter september 

månad. 

 

 

Sammanfattning 
Nämnden prognostiserar att förvaltningen håller tilldelad budget 2021. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter september 

månad. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande månadsrapport, prognos 211008 Månadsrapport, pro-
gnos 210930 

Prognos covid -19 kostnader 210930 

Volymuppföljning 210930 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-10-13  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 123 

Avtalsuppföljning 2021 
Änr ON 2021/147 

Beslut 
• Ta informationen till protokollet. 

 

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 
lever 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).  

 
Uppföljningarna är genomförda av medicinskt ansvarig sjuksköters-
ka (MAS), medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och socialt 
ansvarig samordnare (SAS). 

 
Resultatet presenteras i tre olika färger och gula respektive röda 
områden ska generera i en åtgärd som beskrivs i underlaget. Upp-
följningarna har endast påvisat mindre åtgärder att hantera. Det bör 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-10-13   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

dock uppmärksammas att uppföljningen skett via Skype och utan 
besök i verksamheten på grund av pandemin som råder. 
 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Ta informationen till protokollet. 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande avtalsuppföljning 2021 

Avtalsuppföljning Sommarlustvägen 2021 

Avtalsuppföljning Amalia 2021 

Avtalsuppföljning Christiansro 2021 

Avtalsuppföljning Axeltorp 2021 

Avtalsuppföljning Lindåsa 6 månader 2021 

Avtalsuppföljning Nya hemtjänsten 2021 

Avtalsuppföljning HS hemtjänst 2021 

Avtalsuppföljning Alternativ hemtjänst 2021 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-10-13  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 124 

Digitala inköp 
Änr ON 2021/209 

Beslut 
• Ärendet utgår. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-10-13  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 125 

Analys av geografisk fördelning  vård- och 
omsorgsboende 
Änr ON 2021/45 

Beslut 
• Information om analys i enlighet med initiativärende om boendeplatser 

i Tollarp tas till protokollet 

 

 

 

Sammanfattning 
Fördelningen av vård- och omsorgsboende i de olika kommundelarna 
bedöms i huvudsak vara tillräcklig.  I september 2021 föreligger en 
mindre överkapacitet  på 10 -20 lägenheter (detta med hänsyn tagen till 
beslutad ej verkställd vakanshållning på Allögården). 

Förvaltningen menar att inga avvikelser är av sådan art att åtgärder bör 
vidtas för att korrigera dessa avvikelser. 

De områden som idag har en tydlig överkapacitet i förhållande till demo-
grafin är Everöd och Tollarp , i viss utsträckning kompenseras det av 
tillgången på platser i grannområdena Degeberga och Vä.   

Vid framtida vakanshållning vid förändrade behov bedöms att de områ-
den som är aktuella för vakanshållning i förhållande till demografisk 
utveckling kan vara:  

• Tollarp  

• Fjälkinge 
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Vid framtida utbyggnad av nya boende kan följande områden vara aktu-
ella: 

• Kristianstad centralort 

• Åhus 

• Färlöv/Vä 

Denna sammanställning har tagit demografin i de olika områdena i beak-
tade. Det är idag känt att det inte är lika självklart att man söker boende i 
den ort man bor i. Ett exempel på det är söktrycket till Åhus , dit man 
exempelvis söker för att anhöriga bor där även om man själv aldrig bott 
på orten. Den demografiska utvecklingen är ett riktmärke för utbyggnad i 
kommundelar  men är bara en av flera faktorer för hur behovet av boen-
den ser ut framöver. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Information om analys i enlighet med initiativärende om boende-

platser i Tollarp tas till protokollet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Analys av geografisk fördelning vård- och omsorgsbo-
ende 

Vård-och omsorgsboende och områden -Karta 

Beslut ON2021-06-24 Initiativärende boendeplatser Tollarp 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-10-13  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 126 

Utveckling av vård- och omsorgsboende 2021-2024 
Änr ON 2020/367 

Beslut 
• Avvakta ytterligare vakanshållning till följd av överkapacitet 

• Uppföljning av vidare utveckling görs i uppdatering av boendeplan 

 

 

Sammanfattning 
Vid sammanträde i maj 2021 beslutade omsorgsnämnden att ge förvalt-
ningen i uppdrag att vakanshålla 2 boendeenheter varav den ena på Allö-
gården. 

Vakanshållning av Allögården verkställs under hösten 2021. 

Nämnden beslöt vidare att förvaltningen  fick i uppdrag att återkomma 
med förslag på den andra enheten samt att  planera eventuella ytterligare 
förändring av vakanshållning beroende på utveckling av efterfrågan. 

Förvaltningen  föreslår idag att man avvaktar vakanshållning av ytterliga-
re en enhet samt avvaktar med ytterligare bedömning av behovet av 
boendeplatser till 2022. 

Detta då det pågår en omställning till fler demensplatser och förvaltning-
en ser ett fortsatt behov av detta genom att kön just till demensplatser 
ökat under våren och sommaren.  

Vid omställning till demensplatser kommer det framöver att krävas om-
byggnad och anpassningar av lokaler varför förvaltningen  bedömer att 
det i nuläget är olämpligt att minska antalet boendeplatser.  Under tiden 
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som man omvandlar behöver man tillfälligt ha utrymme att tillfälligt 
vakanshålla, varför en viss överkapacitet under detta arbete är att föredra. 

 

Vidare finns en viss osäkerhet hur efterfrågan /behov utvecklas , sedan 
sommaren 2021 kan man se en viss ökning på inkommande ansökningar 
och beslut.   

Fortsatt i september 2021 föreligger en överkapacitet om 10-20 lägenhe-
ter med hänsyn till att en enhet på Allögården ska stängas under hösten.   

Förvaltningen lämnar en uppdaterad boendeplan i december 2021  

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Avvakta ytterligare vakanshållning till följd av överkapacitet 
• Uppföljning av vidare utveckling görs i uppdatering av boende-

plan 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtenade Utveckling av vård- och omsorgsboende 2021  2021-
09-22 

Beslut ON 2021-05-26 § 79 Utveckling av vård- och omsorgsboende 
2021-2024 
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ON § 127 

Mötestider omsorgsnämnden 2022 
Änr ON 2021/208 

Beslut 
• Ändra datum för omsorgsnämndens sammanträde den 28 april till den 

27 april 

• Fastställa sammanträdestider för omsorgsnämnden 2022 

• Fastställa sammanträdestider för omsorgsnämndens särskilda utskott 
2022 

 

Omsorgsnämndens behandling 
Ordförande föreslår att flytta sammanträdesdatumet för omsorgsnämnden  
den 28 april till den 27 april.  
Nämnden beslutar enligt förslag.  

 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden sammanträder 2022 på onsdagar enligt nedanstående 
förslag. Nämndens sammanträden startar i regel kl. 13.00.  

26 januari  22 juni 

23 februari  7 september 

23 mars  12 oktober 

28 april   16 november 

25 maj  14 december 
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Omsorgsnämndens särskilda utskott sammankallas på begäran av ordfö-
rande samt 6 planerade tillfällen per år. Sammanträdestider 2022 enligt 
nedanstående förslag, kl 09:00 

17 februari  15 september   

7 april  20 oktober   

16 juni                       1 december   
      

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Fastställa sammanträdestider för omsorgsnämnden 2022 
• Fastställa sammanträdestider för omsorgsnämndens särskilda ut-

skott 2022 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 210924 
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ON § 128 

Information - domar 
Änr ON 2021/5 

Beslut 
• Domarna läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
 
Beslut 
Kammarrätten i Göteborg 2021-09-03, i mål nr 2170-21 
Kammarrätten i Göteborg 2021-09-07, i mål nr 3977-21 
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