
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Omsorgsnämnden 2022-06-22 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset, D 503 13:00 – 16:40 

 
Beslutande Sylvia Olander (M) 

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

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

 Elsebeth Lemche (KD) Bo Kron (S) Tommy Carlsson (S) 

 Anders Nilsson (-) Anita Reimers (SD)       

                   

                   

Tjänstgörande 
ersättare  

Bo Hansson (M) 
Istället för Ingrid Karlsson 
(C) 

Efa Nilsson (V) 
Istället för Alf Öien (S)       

                   
                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Camilla Gärdebring 
Förvaltningschef 

Emelie Josephsson 
Nämndsekreterare 

Johanna Spånér  
HR chef 

                   

                   

 Utses att justera Kristina Lindbåge        

Justeringens 
tid och plats 

 

 Östra kommunhuset, 2022-06-22 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................  Paragrafer 80 

  Emelie Josephsson 

 
Ordförande ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Sylvia Olander             

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

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

Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2022-06-23 Datum då  
anslaget tas ned 

2022-07-15 

Förvaringsplats 
för protokollet Östra kommunhuset 

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

        
Emelie Josephsson 

 
Utdragsbestyrkande 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Omsorgsnämnden 2022-06-22 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset, D 503 13:00 – 16.40. Mötet ajournerat 15:30 – 15:45, 16:20 – 
16:25. 

 
Beslutande Sylvia Olander (M) 

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

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

 Elsebeth Lemche (KD) Bo Kron (S) Tommy Carlsson (S) 

 Anders Nilsson (-) Anita Reimers (SD)       

                   

                   

                   

Ersättare 
Bo Hansson (M) 
Istället för Ingrid Karlsson 
(C) 

Efa Nilsson (V) 
Istället för Alf Öien (S)  

              
                   
                   

Övriga närvarande Camilla Gärdebring 
Förvaltningschef 

Emelie Josephsson 
Nämndsekreterare 

Anna-Karin Maletka § 74 
Verksamhetschef 

 Katarzyna Wisniewska § 74 
MAS 

Johanna Spånér § 75 
HR chef 

Petra Stubbedam § 76 
Verksamhetsutvecklare 

 Lena Larsen § 76 
Verksamhetschef 

Elena Nilsson § 85 
Ekonom  

    

    

    

    

    

    

 Utses att justera Kristina Lindbåge        

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 73-79, 81-88 

 Sekreterare Emelie Josephsson 

 
 
Ordförande Sylvia Olander 

 
 

Justerare Kristina Lindbåge 

 

  
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 73 

Fastställande av dagordning 
   

Beslut 
• Ärende 12, förändring av hjälpmedelssortiment, dras ut. Ärende 15, 

justering av riktlinjer, läggs till dagordningen. Dagordningen fastställs. 

 

Upprop 

• Se sidan 1.  

 

Val av justerare 

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

 

      

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 74 

Informationsärenden omsorgsnämnden 
Änr ON 2022/1 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
 

- Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsboende 
samt korttidsboende 220617 

- Personalrapport 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 75 

Anmälan av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 
Änr ON 2022/2 

Beslut 
• Besluten läggs till handlingarna.  

 

Sammanfattning 
- Avtal  220506- 220603 

- Återbesättandeprövningar 220622 

- Rapport delegeringsbeslut 220622 

 

Sekretessbelagda delegeringsbeslut 

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

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2022-05-01 – 2022-05-
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 2022-05-01 – 2022-05-31 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 76 

Synpunkter från informationsmöte för KPR och KRF 
Änr ON 2022/3 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
Referensgruppen lämnar inga synpunkter på nämndens handlingar.  
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 77 

Protokoll Förvaltningsövergripande samverkans-
grupp 
Änr ON 2022/4 

Beslut 
• Protokollet läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
Protokoll förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2022-05-18 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 78 

Meddelanden/delgivningar/rapporter till omsorgs-
nämnden 
Änr ON 2022/5 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
 

- Beslut KF 2022-05-10; Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot tillika 
ordförande i omsorgsnämnden efter Camilla Palm (M) 

- Beslut KF 2022-05-10; Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i 
omsorgsnämnden efter Sylvia Olander (M) 

- Beslut KS 2022-05-25; Byggnation av nytt vård- och omsorgsboen-
de i Tollarp 

- Beslut KS 2022-05-25; Flytt samt utökning av korttidsplatser LSS 
- Beslut KS 2022-05-25; Yttrande över granskning av intern kontroll 

vid bidragsgivning till föreningar och studieförbund 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 79 

Fortsatt inhyrning av Lindåsa samt förnyad upp-
handling av drift 
Änr ON 2022/159 

Beslut 
• Ge förvaltningen i uppdrag att förlänga hyreskontakt med stiftelsen 

Lindåsa för att säkerställa tillgång på boendeplatser i Tollarpsområdet 
under byggnation av nytt vård- och omsorgsboende på Akasiavägen. 

• Påbörja upphandling av drift för boende enl ovan från 2023-05-31 till 
dess Akasiavägen står klart. 

 

Reservationer 

Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet, enligt följande: 

”Socialdemokraterna föreslår nämnden att planera för att ta över platserna 
i egen regi inför kontraktstidens slut. Detta för att möjliggöra en smidig 
flytt till nya boendet Akasiavägen i Tollarp. Vi menar att gå ut i upphandling 
av driften är inte försvarbart mot risken att byta utförare för en kortare 
avtalsperiod. 
Det är inte heller ekonomiskt försvarbart att platser köps upp av en privat 
aktör därför att ett övertagande av eventuell ny aktör är en merkostnad i 
sig. Vidare anser vi att hänsyn till platser i egen regi borde ha tagits då vi 
inte har någon kö till vård och omsorgsboende och har platser i egen regi. 
Här väljer Alliansen att gynna privata vårdjättar och dess möjlighet att 
driva verksamhet med vinst istället för att värna kommunens och omsor-
gens verksamhet där det övergripande målet är kvalitet. 
Vidare anser vi att det nya boendet Akasiavägen i Tollarp, ska drivas som 
intraprenad/självstyrande enhet, liknande Tätörtsvägen.   

Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokraterna” 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-06-22   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

 

 

Protokollsanteckningar 

Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet instämmer i Socialdemokraternas yrkande gällande "Fort-
satt inhyrning av Lindåsa samt förnyad upphandling av drift" och anser 
alltså att driften ska övergå i egen, kommunal regi ! 

För Vänsterpartiet Kristianstad 2022 06 22 
Efa Nilsson” 

 

Omsorgsnämndens behandling 
 

Yrkanden 

Socialdemokraterna ställer sig bakom första attsatsen. Till andra attsatsen 
lämnar Socialdemokraterna följande yrkande: 

- Låta förvaltningen förbereda ett övertagande av platserna på Lind-
åsa i egen regi inför kontraktstidens slut. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Socialdemokraternas yrkan-
de och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.  

Omröstning  

Omröstning begärs och verkställs. Nämnden godkänner följande besluts-
gång: 

Ja - bifall för förvaltningens förslag till beslut. 

Nej - bifall för Socialdemokraternas yrkande. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-06-22   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Med 9 ja röster, Ulrika Tågström (M), Torgil Rundcrantz (M), Bo Hansson 
(M), Lisbeth Thorsson (L), Helene Åkesson (L), Elsebeth Lemche (KD), 
Anders Nilsson (-),  Anita Reimers (SD), Sylvia Olander (M), och 4 nej rös-
ter, Kristina Lindbåge (S), Bo Kron (S), Tommy Carlsson (S), Efa Nilsson (V) 
beslutar nämnden enligt förvaltningens förslag till beslut.       

 

 

Sammanfattning 
Vid inhyrning av Lindåsa och upphandlingen av drift planerades för att 
nytt boende på Akasiavägen skulle kunna tas i bruk från 1 maj 2023. 
Efter projektering kan nu konstateras att processen tagit längre tid än 
beräknat och inflytt beräknas kunna ske på Akasiavägen först under sista 
kvartalet 2024.  

Med anledning av detta behöver det hyresavtal som tecknats till den 30 
juni 2023 förlängas med Stiftelsen Lindåsa. 

Idag bedrivs verksamheten av Frösunda och detta avtal löper till den 31 
maj 2023. Därmed aktualiseras frågan om förnyad upphandling då detta 
avtal inte går att förlänga utan föregående upphandling.  

Tekniska förvaltningen tecknar hyreskontrakt för omsorgsnämndens 
räkning. Upphandlingsunderlag redovisas till nämnd innan annonsering 
för beslut om utformning av krav. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Ge förvaltningen i uppdrag att förlänga hyreskontakt med stiftel-

sen Lindåsa för att säkerställa tillgång på boendeplatser i Tol-
larpsområdet under byggnation av nytt vård- och omsorgsboende 
på Akasiavägen. 
 

• Påbörja upphandling av drift för boende enl ovan från 2023-05-
31 till dess Akasiavägen står klart. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-06-22   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Fortsatt inhyrning av Lindåsa samt förnyad upphandling 
av drift 2022-05-09 

Upphandlingsunderlag FFU  
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 80 

Granskning av arbetet med att motverka forhindra 
och hantera hot och våld mot anställda och förtro-
endevalda 
Änr ON 2022/103 

Beslut 
• Lämna svar enligt denna tjänsteskrivelse. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun 
har PwC fått i uppdrag att granska arbetet med att motverka, förhindra 
och hantera hot och våld mot anställda i Kristianstad kommun samt att 
översiktligt kartlägga arbetet med att motverka hot och våld mot förtro-
endevalda. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen, 
barn- och utbildningsnämnden, arbete och välfärdsnämnden, omsorgs-
nämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriver ett ändamålsen-
ligt arbete med att förebygga, förhindra och hantera hot och våld mot 
anställda.  

Efter genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att: 

• Omsorgsnämnden bedriver delvis ändamålsenligt arbete med att före-
bygga, förhindra och hantera hot och våld mot anställda 

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer: 

• Säkerställ att samtliga händelser rörande hot och våld rapporteras in i 
avvikelserapporteringssystemet samt att vidtagna åtgärder dokumenteras 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-06-22   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

och kommuniceras till medarbetare. I detta sammanhang är det viktigt att 
fortsatt belysa frågan om acceptans och toleransnivåer i verksamheterna.  

• Säkerställ att anställda har kännedom om rutiner samt tillräcklig kun-
skap i hur de kan förebygga, förhindra och hantera händelser av hot och 
våld.  

• Tillse kontinuerliga informationsinsatser till medarbetarna avseende 
vilket stöd som kan ges vid uppkommen situation.  

• Undersök ifall den kommunövergripande riktlinjen för hot och våld bör 
innefatta sociala medier i högre utsträckning än idag, framförallt i det 
förebyggande perspektivet.  

• Aggregera genomförda riskanalyser på enhetsnivå till verksamhetsnivå 
och möjligen även förvaltningsnivå i syfte att genomföra verksamhets- 
och förvaltningsövergripande riskanalyser inom området hot och våld i 
syfte att stärka det förebyggande arbetet.  

• Säkerställ att riskbedömningar av brukare alltid genomförs innan första 
besök samt att de alltid dokumenteras, även om inga risker identifieras, i 
syfte att få en spårbarhet och dokumentation över att riskbedömningar 
har genomförts.  

Svar: För att samtliga hot och våldssituationer ska rapporteras in i 
kommunens system för tillbud och olycksskador är det nödvändigt 
att samtliga medarbetare känner till hur systemet fungerar samt 
förvaltningens rutiner för hot och våld. Detta behöver ske med sys-
tematik. Då medarbetarsamtalet är årligen återkommande och en 
möjlighet att diskutera både arbetsmiljö och behov av kompetensut-
veckling kommer mallen för medarbetarsamtalet att uppdateras så 
den även innefatta frågor om rutiner för hot och våld samt anmälan 
av tillbud och olycksfall.  

Förvaltningen planerar också att ge samtliga chefer i uppdrag att gå 
igenom befintliga rutiner och checklista för hot och våld på APT 
under hösten samt hur ett tillbud och olycksskadeanmälan görs i 
systemet.  
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Omsorgsförvaltningen planerar också att uppdatera kommunens 
introduktionsunderlag för nya medarbetare så att det tydligt fram-
går vikten att gå igenom rutinen för hot och våld vid nyanställning.  

Genomgång av tillbud och olycksskadeanmälan kommer också att 
göras till en fast punkt på såväl APT som verksamhets och förvalt-
ningssamverkan. På så sätt kan behov av gemensamma åtgärder och 
insatser fångas upp. 

Gällande undersökning av om riktlinjer för hot och våld även ska 
innefatta sociala medier anser omsorgsförvaltningen bäst sker av 
kommunledningskontoret. De sociala medier som omsorgsförvalt-
ningen omfattas av ägs inte enskilda medarbetare.  

Riskbedömningen och dokumentation ska alltid ske i samband med 
första mötet med brukaren. Rutin och gemensam mall för riskbe-
dömning finns. Översyn av mallen för riskbedömning som sker vid 
det första mötet med ny kund kommer också att göras för att även 
omfatta sociala medier. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Lämna svar enligt denna tjänsteskrivelse. 

 
• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-05-09 

Granskning av arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och 
våld mot anställda och förtroendevalda 2022-03-30 
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          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 81 

Uppföljning kyld matdistribution 
Änr ON 2020/237 

Beslut 

• Ärendet återremitteras till förvaltningen.  

Omsorgsnämndens behandling 
 

Yrkanden 

Socialdemokraterna yrkar på återremiss av ärendet, skriftligt enligt följan-
de: 

”Nämndens mening för två år sedan var att samtidigt som kyld mat införs, 
låta se över möjligheten att stärka insatsen måltidshjälp med fokus på 
måltidsupplevelsen. Sedan beslutet fattades har kostenheten gått över i 
gemensam service, annan förvaltning, vilket vi tror kan ha påverkat att 
beslutet om att se över möjligheten att laga enklare måltider i hemmet för 
den som har måltidshjälp, har fallit bort. Många äldre är idag nöjda med 
den varmhållna maten.  Inför ett beslut om införande av kyld mat önskar vi 
ett bredare underlag och yrkar därför återremiss för beredning av ärendet 
enligt den intention nämnden hade 2020-11-18. 

Det är viktigt att den som har insatsen måltidshjälp och får kyld mat verkli-
gen får i sig näringen från maten. Förebygga undernäring hos äldre är en 
god preventiv åtgärd för att främja hälsa och välmående. Äta görs med flera 
sinnen, att då se över insatser som förstärker aptiten och minskar risken 
för undernäring genom att den näringsrika maten äts upp fyller en viktig 
funktion. Ett underlag till nämnden behöver beskriva arbetet idag med 
måltidshjälp, hur den kan förstärkas med måltidsupplevelsen samt vilka 
insatser som krävs för att lyfta måltidsupplevelsen för äldre i syfte att 
förebygga undernäring och främja hälsa.” 
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Beslutsgång 

Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Ordförande ställer bifall respektive avslag till Socialdemokraternas yrkan-
de av återremiss och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras 
idag.  

 

Omröstning 

Omröstning begärs och verkställs. Nämnden godkänner följande besluts-
gång: 

Ja - bifall för att behandla ärendet idag. 

Nej - bifall för återremiss av ärendet till förvaltningen.  

 

Med 8 ja röster Ulrika Tågström (M), Torgil Rundcrantz (M), Bo Hansson 
(M), Lisbeth Thorsson (L), Helene Åkesson (L), Elsebeth Lemche (KD), 
Anita Reimers (SD), Sylvia Olander (M) ,  och 5 nej röster Kristina Lindbåge 
(S), Bo Kron (S), Tommy Carlsson (S), Efa Nilsson (V), Anders Nilsson (-),    
beslutar nämnden att ärendet återremitteras till förvaltningen. 

 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har ansvar för att tillgodose att medborgare som har 
svårigheter att själva tillaga måltider eller ta sig till en mötesplats med 
måltidsservering kan få sitt behov av mat tillgodosett genom matdistribu-
tion. 

Efter ansökan från medborgare om hjälp med att få matdistribution gör 
biståndshandläggare bedömning och fattar beslut om insatsen. 
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Under ett års tid, med start februari 2021, har förvaltningen levererat kyld 
mat till kunder med måltidshjälp som ett utökat projekt inför ett eventu-
ellt breddinförande av kyld matdistribution för samtliga kunder med 
biståndsbeslutet matdistribution. 

Inför projektet genomfördes en omvärldsbevakning hos ett antal kommu-
ner som har eller har testat kyld mat. En uppgift som beaktades i om-
världsbevakningen var att de kommuner som nått framgång med kyld 
mat var de kommuner som satsat på kvalitetsaspekten ur ett kundper-
spektiv och inte ekonomiperspektivet. 

Utifrån ovan så har fokus i projektet varit kundens upplevelse av maten 
och matsituationen. Enkät lämnades till berörda kunder inför uppstart 
samt halvvägs in i projektet samt efter ett år. 

Resultatet av enkäterna presenteras för nämnden. 

Förvaltningen ser ett behov av att fortsätta leverera kyld mat till kunder 
med måltidshjälp. I dagsläget är det ca 120 kunder som har måltidshjälp. 

Detta utifrån kundperspektiv då kund på ett mer flexibelt sätt kan styra 
när hen vill äta. Med varmhållen matleverans är kund hänvisad till att äta 
i samband med att maten levereras. Med kyld mat kan kund i dialog med 
hemtjänsten styra när hen vill äta. Kyld matdistribution är idag ett inarbe-
tat arbetssätt för såväl kund som medarbetare. 

Under 2021 har kommunen tecknat avsiktsförklaring med Region Skåne 
beträffande kyld mat. Från 2024 beräknas alla kunder kunna erbjudas 
kyld matdistribution genom samverkan med Region Skåne.  

Förvaltningen bedömer att det lämpligaste är att bibehålla nuvarande nivå 
till dess att möjlighet finns att öka kapaciteten.    

Kund som avböjer medverkan erhåller varmhållen mat. 

Kökets, Charlottesborgs centralkök klarar upp till 200 kunder med kyld 
mat. 

Fördelar för kund med Kyld mat, bl.a. 
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• Högre näringsvärde i maten 

• Större antal rätter att välja mellan 

• Kund styr mer när hen önskar äta 

• Färre personer som möter kund 

För verksamheten ger det förutsättningar för en mer optimal planering 
och ett mer resurs-effektivt sätt att använda befintlig personal. Detta leder 
till en bättre hushållning av ekonomiska medel med fortsatt budget i 
balans som följd. Ses även miljövinster med leverans 1 ggr/ve jämfört 
dagliga transporter. 

Med Kyld mat kan befintlig personalresurs/kompetens användas på ett 
mer optimalt sätt för omsorgsinsatser till kund som kräver personal på 
plats hos kund. 

Ur arbetsmiljöaspekt så undviks tunga lyft för personalen och stressen 
över matrundor varmhållen mat försvinner. Med minskad frekvens av 
mattransporter så minskar även miljöpåverkan. 

Denna utvärdering lämnas som ett underlag till Kommunstyrelsen i det 
fortsatta samverkansarbetet med Region Skåne kring kyld mat. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Informationen om uppföljning av projekt kyld matdistribution tas 

till protokollet. 
• Besluta om fortsatt kyld matdistribution till kunder med måltids-

hjälp samt kunder som önskar kyld matdistribution. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-04-05 
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ON § 82 

Förändring av hjälpmedelssortiment 
Änr ON 2022/139 

Beslut 
• Ärendet utgår. 
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ON § 83 

Omsorgsnämndens månadsrapport till Kommunsty-
relsen 
Änr ON 2022/72 

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 2022.   

Socialstyrelsen har fattat beslut gällande de tre sista statsbidrag som 
förvaltningen sökt för 2022: 

Främja hållarbart arbetsliv – Sökte 5,2 mkr och beviljades 4,2 mkr, till 
Utveckla metoder för att stärka medarbetarskap och mentorskap (3,7 
mkr) och Helgtjänst (0,5 mkr) Beviljades inte medel för fysisk arbetsmil-
jö – takliftar (1 mkr) Statsbidraget får användas under innevarande år. 
 
Minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och 
omsorg om äldre, prestationsbaserat, förvaltningen beviljades inte något 
statsbidrag.  

Medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på 
särskilda boenden, prestationsbaserat, förvaltningen beviljades ca 11 mkr 
att använda under 2022 och 2023. 
  



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-06-22   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter 

maj  
månad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande månadsrapport, prognos 220531   
Månadsrapport, prognos 220531 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 84 

Redovisning av medborgarförslag 
Änr ON 2022/28 

Beslut 
• Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 2022-02-04 

– 2022-06-03 till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning 
 

Kommunfullmäktige har 2008-11-11 § 272 beslutat att överåta till styrel-
sen eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts genom medborgar-
förslag. Kommunfullmäktige har överlåtit till Omsorgsnämnden att be-
sluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag. Omsorgsnämnden 
ska till Kommunfullmäktige i april och oktober redovisa avgjorda och ej 
avgjorda medborgarförslag. 

- Omsorgsnämnden har för perioden ovan fyra ej avgjorda med-
borgarförslag att redovisa: 

Medborgarförslag - Öppna konceptboende i Kristianstads kommun 
ON § 84 Änr ON 2021/150 
 
Medborgarförslag - Strategi för att införa stärkt rätt till personlig assi-
stans 
KF 2021-10-19 § 279 Änr ON 2021/222 
 

Medborgarförslag - Friskvårdsbidrag till personer som omfattas av daglig 
verksamhet 
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KF 2022-04-12 § 56 Änr ON 2022/128 
 

Medborgarförslag - Höj minimibeloppet för personer med funktionsned-
sättning med motsvarande summa som skatt/ersättning ändrats med 
KF 2022-04-12 § 63 Änr ON 2022/129 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Överlämna redovisning av medborgarförslag för perioden 

2022-02-04 – 2022-06-03 till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-06-03 
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ON § 85 

Justering av riktlinjer - höjning av minimibelopp 
fr.o.m. 1 juli 2022 
Änr ON 2022/167 

Beslut 
• Föreslå kommunfullmäktige att anta justerade riktlinjer för avgifts-

handläggning från och med 2022-08-01. 

 

Sammanfattning 
Riksdagen beslutade den 14 juni 2022 att höja minimibelopp i social-
tjänstlagen (2001:453). Lagändringen påverkar avgifter för beviljade 
insatser enligt socialtjänstlagen. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 
2022. 

Förvaltningen föreslår förändringen i riktlinjerna för avgiftshandläggning 
pga. lagändringen. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Föreslå kommunfullmäktige att anta justerade riktlinjer 

för avgiftshandläggning från och med 2022-08-01. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-06-20 

Bilaga 1 Prop. 2021/22:180 

Bilaga 2 Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen i 
Kristianstads kommun för insatser beslutade jämlikt Socialtjänstlagen, 
med föreslagna justeringar 
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ON § 86 

Information gällande delegering 
Änr ON 2022/169 

Beslut 
• Ta informationen till protokollet.  

• Nämnden får återkoppling i oktober månad, avseende de kortsiktiga 
åtgärderna.  

 

Omsorgsnämndens behandling 
 

Yrkande  

Socialdemokraterna yrkar på följande: 

- Nämnden får återkoppling i oktober månad, avseende de kortsikti-
ga åtgärderna.  

Nämnden beslutar enligt förslag.  

 

 

Sammanfattning 
Information, delegering inom hälso- och sjukvårdsverksamheten. 
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ON § 87 

Information domar 
Änr ON 2022/6 

Beslut 
• Domarna läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
Domar 
Förvaltningsrätten i Malmö 2022-05-24, i mål nr 3846-21 

Förvaltningsrätten i Malmö 2022-06-02, i mål nr 6842-21 

 

Beslut 

Kammarrätten i Göteborg 2022-05-11, i mål nr 6148-21 

Kammarrätten i Göteborg 2022-05-11, i mål nr 6149-21 

Kammarrätten i Göteborg 2022-05-12, i mål nr 7648-21 
 

Förvaltningsrätten i Malmö 2022-05-18, i mål nr 1720-22 

Förvaltningsrätten i Malmö 2022-05-31, i mål nr 5057-21 

 

      

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-06-22  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 88 

Ärenden enligt lex Sarah 
Änr ON 2022/7 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
 

Anmälan och utredning Lex Sarah AVV 18506 
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