
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Omsorgsnämnden 2021-11-10 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset B107 13:00 – 16:00,  mötet ajournerat 13:05 –  14:15.  

 
Beslutande Camilla Palm 

Ordf. 
Kristina Lindbåge 
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)             

                   

Tjänstgörande 
ersättare 

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

Pontus Tallberg (L) Istället för 
Lisbeth Thorsson (L) 

Anette Granath (SD)istället 
för Anita Reimers (SD)  

 
Håkan Englund (SD) istället 
för Malin Kemgren (SD) 

Sylvia Olander (M) istället för 
Henric Colliander (SD)  

Ersättare Lorna Molin (S) Efa Nilsson (V)       
                   
                   
                   

Övriga närvarande Camilla Gärdebring  
Förvaltningschef 

Emelie Josephsson 
Nämndsekreterare 

Helena Back § 135 
Ekonomichef 

 Ingrid Magnusson § 136 
Planeringschef              

                   

    

    

    

    

 Utses att justera Kristina Lindbåge        

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 

Sekreterare Emelie Josephsson 

129-140 

 

 
 
Ordförande Camilla Palm 

 
 

Justerare Kristina Lindbåge 

 

  
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-11-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 129 

Fastställande av dagordning 

   

Beslut 
• Dagordningen fastställs.  

 

Upprop 

• Se sidan 1.  

 

 

Val av justerare 

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

 

Omsorgsnämnden 2021-11-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 130 

Informationsärenden omsorgsnämnden 
Änr ON 2021/1 

Beslut 
• Informationen läggs till protokollet.  

 

 

Sammanfattning 
- Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsboende 

samt korttidsboende 211105 
- Information från förvaltningschef 

Nämnden delgavs följande information: 
Aktuell  information gällande Covid 19.  
Kristina Lindbåge (S) ställer fråga om krav på vaccinering vid nyan-
ställning i äldreomsorgen. 
Lägesrapport kring Charlottesborg.  
Utökning av verksamhetschef för vård- och omsorgsboende.  
Avsiktsförklaring gällande förläggning av kylmatskök i Kristianstad. 
Media aktuella frågor. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-11-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 131 

Anmälan av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 
Änr ON 2021/2 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

Sammanfattning 
 

- Återbesättandeprövningar 2021-10-22 

 

Sekretessbelagda delegeringsbeslut 

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

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2021-09-01 – 2021-09-31 
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 2021-09-01 – 2021-09-31 
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ON § 132 

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

Beslut 
• Synpunkterna läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
Referensgruppen lämnar synpunkter på följande ärenden: 

 

11, Digitala inköp 

- Önskvärt med tidigare information om förändringar till KPR/KRF  
Förvaltningen har besvarat detta med att vi ser över att tidigareläg-
ga information om förändringar till råden. 

- Delar av referensgruppen menar att det är önskvärt med pilotpro-
jekt  

- Delar av referensgruppen menar att kundmedverkan inte är till-
räcklig 

I övrigt lämnar referensgruppen inga synpunkter. 
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Omsorgsnämnden 2021-11-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 133 

Protokoll Förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp 
Änr ON 2021/9 

Beslut 
• Protokollet läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
Protokoll förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2021-10-11 
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Omsorgsnämnden 2021-11-10  
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ON § 134 

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

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna 

 

 

Sammanfattning 
- Beslut KF 2021-09-14; Gemensamt reglemente för kommunstyrel-

sen och övriga nämnder 
- Kommunrevisionen; Granskning av förlorad arbetsinkomst 
- Protokoll: 

Omsorgsnämndens särskilda utskott 2021-10-21 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-11-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 135 

Omsorgsnämndens månadsrapport till 
Kommunstyrelsen 
Änr ON 2021/49 

Beslut 
• Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter oktober 

månad. 

 

 

Sammanfattning 
Nämnden prognostiserar att förvaltningen håller tilldelad budget 2021. 

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

ber månad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande månadsrapport, prognos 211109   
Månadsrapport, prognos 211031 
Prognos covid -19 kostnader 211031 
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ON § 136 

Intern kontroll 2021 
Änr ON 2021/220 

Beslut 
• Godkänna rapport intern kontroll 2021 för Omsorgsförvaltningen 

• Godkänna bedömningen att förvaltningens intern kontroll 2021 når 
självskattningsnivå standardiserad. 

 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har ansvar för att det finns en god intern kontroll inom 
de verksamheter som finns i nämndens ansvarsområden. Plan för 2021 
års kontrollområden togs av nämnden 2021-04-28. 

Enligt den självskattningsmodell som används är bedömningen att den 
interna kontrollen når nivå standardiserad. Denna nivå innebär att riskbe-
dömningar gjorts för samtliga processer och att högriskprocesserna är 
dokumenterade och kopplade till kontrollaktiviteter. Omsorgsnämnden 
får regelbundet uppföljning av statusen på intern kontrollarbetet och 
ledning/nämnd har en klar bild över organisationens risker och hur arbe-
tet med att minimera dessa fortgår. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Godkänna rapport intern kontroll 2021 för Omsorgsförvaltningen 
• Godkänna bedömningen att förvaltningens intern kontroll 2021 

når självskattningsnivå standardiserad 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Uppföljning intern kontroll 2021, daterad 2021-10-18 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-11-10   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Uppföljningsrapporter Intern kontroll 2021 och årsrapport 2021 

Förteckning genomförda egenkontroller 

Tjänsteutlåtande, Intern kontrollplan 2021, daterad 2021-04-01 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2021-11-10  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 137 

Digitala inköp 
Änr ON 2021/209 

Beslut 
• Kunder som har behov av hjälp med att sköta inköp av dagligvaror skall 

få det tillgodosett genom digitala inköp. 

• Uppdra åt förvaltningen att upphandla tjänsten digitala inköp enligt 
upphandlingsunderlag,  

• Ge förvaltningschefen uppdrag att teckna avtal Digitala inköp efter 
sedvanlig anbudsprövning. 

• Samtliga anbudsangivare som uppfyller kravspecifikation antas med 
möjlighet för kund att välja leverantör.   

• För nämnden senast jan 2023 redovisa konsekvenser för kund i sam-
band med införandeperioden.  

 

 

Protokollsanteckning  

Efa Nilsson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Att göra digitala inköp måste vara ett fritt val och inte tvång ! 

Det är åsikter som Vänsterpartiet delar med kommunens pensionärs-

organisationerna gällande förslaget om digitala inköp för hemtjänstens 

kunder i Kristianstad. 

Kunderna måste tillfrågas och kunna vara delaktig, på ett för dem för-

ståeligt sätt, i beslut gällande deras vardag och inte bli utsatta för digi-

talt utanförskap ! 

Det är ålderism och icke inkluderande, att man vill bestämma över hu-
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vudet på kunderna ! 

Risken,som vi ser det, finns också att det blir ytterligare personal som 

ska in i bostaden, istället för det eftersträvansvärda målet färre !” 

Omsorgsnämndens behandling 
Yrkanden 

Alliansen lämnar följande tilläggsyrkande:  

• Samtliga anbudsangivare som uppfyller kravspecifikation antas 
med möjlighet för kund att välja leverantör.   

Socialdemokraterna lämnar följande yrkande: 

• För nämnden senast jan 2023 redovisa konsekvenser för kund i 
samband med införandeperioden.  

 

Beslutsgång 

Ordförande föreslår att bifalla Alliansens yrkande.  

Nämnden beslutar enligt förslag. 

 

Ordförande föreslår att bifalla Socialdemokraternas yrkande. 

Nämnden beslutar enligt förslag. 

 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har ansvar för att tillgodose medborgarnas behov 
av insatser för att klara den dagliga livsföringen som de inte kan 
tillgodose på egen hand eller få tillgodosedda på annat sätt. 

Kunden/ medborgaren som inte kan tillgodose inköp av dagligvaror på 
egen hand beviljas bistånd till inköp som utförs av hemtjänstpersonal.  
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Genom att utföra insatsen inköp med hjälp av den digitala tekniken, det 
vill säga att beställa varor online, frigörs personaltid och hemtjänstperso-
nalens arbetsmiljö förbättras genom att andelen tunga lyft minskar mar-
kant och den stress som det kan skapa att stå i kö i butiker försvinner. 

Med digitala inköp bistår personalen kunden med att digitalt beställa 
dagligvaror som sedan packas och levereras hem till kund av butiken 
eller annan transportör. De kunder som behöver hjälp med att packa upp 
varorna skall beviljas det som bistånd av biståndshandläggaren och bör 
vara en del i kundens beslut om inköp. 

Med Digitala inköp, där varorna packas och levereras av butik, ges kun-
den möjlighet till större inköp och kvalitén med obruten kylkedja säker-
ställs. 

Ovan berör i dagsläget cirka 430 kunder  

Förvaltningen förordar att man ur arbetsmiljöperspektiv väljer att upp-
handla en leverantör. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Kunder som har behov av hjälp med att sköta inköp av daglig-

varor skall få det tillgodosett genom digitala inköp. 

• uppdra åt förvaltningen att upphandla tjänsten digitala inköp 
enligt upphandlingsunderlag,  

• ge förvaltningschefen uppdrag att teckna avtal Digitala inköp ef-
ter sedvanlig anbudsprövning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Digitala inköp 2021-10-04 

Upphandlingsunderlag FFU. 

Processbeskrivning inkluderat samverkansprocess. 

ROK medarbetarperspektiv 
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ROK kundperspektiv 

Samverkansprotokoll 2021-09-23 
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ON § 138 

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 2021/18 

Beslut 
• Omsorgsnämnden beslutar att överlämna till kommunfullmäktige, 

kommunens revisorer samt IVO 

 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden rapporterar 30 september 2021, 44 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: 11 st beslut som inte verkställts inom tre månader 

Beslut enligt LSS: 23 st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

10 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet 

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-09-30 
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ON § 139 

Mötestider omsorgsnämnden 2022 
Änr ON 2021/208 

Beslut 
• Ändra datum för omsorgsnämndens sammanträde den 14 december till 

den 15 december 

• Sammanträdestider för omsorgsnämnden 2022 tas till protokollet.  

 

 

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 

27 april    16 november 

25 maj   14 december 

 

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   
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16 juni   1 december  
     
  

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Ändra datum för omsorgsnämndens sammanträde den 14 

december till den 15 december 
• Sammanträdestider för omsorgsnämnden 2022 tas till 

protokollet.  

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2021-10-27 

Sammanträdestider för omsorgsnämnden 2022 
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ON § 140 

Information - domar 
Änr ON 2021/5 

Beslut 
• Domarna läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
 

Domar 
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-09-30, i mål nr 7347-21 
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-10-01, i mål nr 2329-20 
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-10-01, i mål nr 989-20 
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-10-08, i mål nr 4288-21, 5361-21 
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-10-15, i mål nr 9207-21 
 
Beslut 
Förvaltningsrätten i Malmö 2021-10-12, i mål nr 11471-21 
Kammarrätten i Göteborg 2021-10-06, i mål nr 1399-21 
Kammarrätten i Göteborg 2021-10-14, i mål nr 3195-21 
Kammarrätten i Göteborg 2021-10-21, i mål nr 3043-21 
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