
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Omsorgsnämnden 2022-10-12 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:00 – 17:11. Mötet ajournerat 15:05 – 15:25 

 
Beslutande Sylvia Olander (M) 

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

 Lisbeth Thorsson (L) Ingrid Carlsson (C) Elsebeth Lemche (KD) 

 Tommy Carlsson (S) Bo Kron (S) Alf Öien (S) 

 Anders Nilsson (-) Anita Reimers (SD)       

                   

                   

                   

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

Elisabeth Disley (L) istället för 
Helene Åkesson (L) 

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

 Bo Hansson (M) istället för 
Henric Colliander (SD)             

                   
                   

Övriga närvarande Camilla Gärdebring  
Förvaltningschef 

Emelie Josephsson 
Nämndsekreterare 

Dorentina Zukaj 
Förvaltningssekreterare 

 Johanna Spånér § 122 
HR-chef 

Helena Back § 110 
Ekonomichef 

Katarzyna Wizniewska §111-
112 
MAS 

 
Anna-Karin Maletka § 111 
Verksamhetschef 

Nihad Hodzic § 113 
Verksamhetschef 

Ida Carlsson § 113 
Planeringsstrateg  

 
Mats Bertram § 115 
Verksamhetsutvecklare   

    

    

    

    

 Utses att justera Kristina Lindbåge        

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 105-113, 115 - 124 

 Sekreterare Emelie Josephsson 

 
 
Ordförande Sylvia Olander 

 
 

Justerare Kristina Lindbåge 

 

  
 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Omsorgsnämnden 2022-10-12 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:00 – 17:11 

 
Beslutande Sylvia Olander (M) 

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

 Lisbeth Thorsson (L) Ingrid Carlsson (C) Elsebeth Lemche (KD) 

 Tommy Carlsson (S) Bo Kron (S) Alf Öien (S) 

 Anders Nilsson (-) Anita Reimers (SD)       

                   

                   

Tjänstgörande 
ersättare 

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

Elisabeth Disley (L) istället för 
Helene Åkesson (L) 

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

 
Bo Hansson (M) istället för 
Henric Colliander (SD)             

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

 Camilla Gärdebring  
Förvaltningschef 

Emelie Josephsson 
Nämndsekreterare 

Dorentina Zukaj 
Förvaltningssekreterare 

Övriga närvarande Johanna Bentdsen § 114 
SAS 

Mats Bertram § 114 
Verksamhetsutvecklare 

Lovisa Melander § 114 
Upphandlare 

                   

    

    

    

    

    

 Utses att justera Kristina Lindbåge        

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 114 

 Sekreterare Emelie Josephsson 

 
 
Ordförande Sylvia Olander 

 
 

Justerare Kristina Lindbåge 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-10-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 105 

Fastställande av dagordning   

Beslut 
•  Ärende 19, Drift Lindåsa vård och omsorgsboende, läggs till dagord-

ningen. Dagordningen fastställs. 

Upprop 
• Se sida 1. 

Val av justerare  
• Kristina Lindbåge väljs till justerare för dagens protokoll.  
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-10-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 106 

Anmälan av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 
Änr ON 2022/2 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

Sammanfattning 
- Avtal 220819- 220922. 

- Återbesättandeprövningar 221012. 

 

Sekretessbelagda delegeringsbeslut 

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

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2022-08-01 – 2022-08-31 
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 2022-08-01 – 2022-08-31. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-10-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 107 

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 2022-10-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 108 

Protokoll Förvaltningsövergripande samverkans-
grupp 
Änr ON 2022/4 

Beslut 
• Protokollen läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
Protokoll förvaltningsövergripande samverkan 2022-08-31 

Protokoll förvaltningsövergripande samverkan 2022-10-05 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-10-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 109 

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

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
- Beslut KS 2022-08-31; Kristianstads kommuns övergripande 

riktlinje för arbetsmiljö och handläggningsrutin för systematiskt  
arbetsmiljöarbete 

- Kristianstads kommuns riktlinje för arbetsmiljö 

- Beslut KF 2022-09-13, Revidering av riktlinjer för  
avgiftshandläggning på grund av höjt minimibelopp 

- Beslut KSAU 2022-09-21; Handlingsplan för samverkan mellan 
Kristianstads kommun och idéburen sektor 2023-2024 

- Revisionsrapport - Granskning av effekter av avtalet om  
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i 
sjukvården i Skåne 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-10-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 110 

Omsorgsnämndens månadsrapport till Kommunsty-
relsen 
Änr ON 2022/72 

Beslut 
• Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter september 

månad. 

 

Sammanfattning 
Efter september prognostiserar nämnden en positiv avvikelse på 10 mkr, 
vilket motsvarar ca 0,6 % av årets budget.  
Denna månad redovisas volymer per tertial 2, 2022-09-30.  

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter 

september månad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande månadsrapport, prognos 221012 
Månadsrapport, prognos 220930 
Volymuppföljning september 220930 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-10-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 111 

Återrapportering - tillsyn från IVO 
Änr ON 2022/213 

Beslut 
• Ta informationen till protokollet. Tillsynen ägde rum under 2021 

och hade nationell omfattning.  

 

Sammanfattning 
Rapporten från IVO är en delredovisning av den nationella tillsyn som IVO 
genomför av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för 
äldre (SÄBO). Syftet med tillsynen är att bidra till att vårdgivare och  
huvudmän förbättrar vården så att den blir god och säker för de äldre som 
bor på SÄBO. I tillsynen kontrolleras om de brister i patientsäkerhet som 
tidigare identifierats av IVO har åtgärdats och om vårdgivarna fullgör sina 
skyldigheter enligt patientsäkerhetslagen och bedriver ett systematiskt 
patientsäkerhetsarbete. Bristerna omfattar bland annat svag efterlevnad 
till reglerna om vård i livets slutskede, avsaknad av individuell medicinsk 
bedömning samt vård och behandling enligt ordination, brister i  
läkemedelshantering, olämplig läkemedelsanvändning samt brister gällande 
kompetens, kontinuitet och dokumentation.  

Enligt IVO redovisar vårdgivare återkommande planer och ambitioner för 
att förbättra kvaliteten, men trots det kan IVO konstatera att patienter 
fortsatt far illa. IVO:s bedömning är att det inte handlar om enstaka  
olycksfall i arbetet, utan om grundläggande brister i vårdgivarnas förmåga 
att säkerställa en godtagbar kvalitet och säkerhet för de äldre som bor på 
SÄBO. Mot denna bakgrund bedömde IVO under 2021 att hälso- och  
sjukvården för personer på SÄBO i samtliga kommuner uppvisade sådana 
risker och brister att en nationell tillsyn var nödvändig. Tillsynen  
påbörjades under 2021 och kommer bedrivas långsiktigt. Hittills har  
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-10-12   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

tillsynen riktats mot samtliga kommuner som bedriver SÄBO i kommunal 
regi (…).  I denna rapport redovisas resultaten på nationell nivå så här 
långt. Under hösten 2022 fortsätter en fördjupad tillsyn med inspektioner 
där respektive kommuns resultat återkopplas som grund för lärande och 
förbättringsarbete. I valda delar inkluderas regionerna i återkoppling även 
i denna fas av tillsynen. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Ta informationen till protokollet. Tillsynen ägde rum under 2021 

och hade nationell omfattning.  

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-09-22 

PP presentation från IVO TILLSYN AV MEDICINSK VÅRD OCH BEHAND-
LING VID SÄRSKILDA BOENDEN FÖR ÄLDRE (SÄBO) Delredovisning av 
resultat på nationell nivå (ivo.se) 

Rapport som kan hämtas från länk nedan  
Tillsyn av medicinsk vård och behandling vid särskilda boenden för äldre 
(ivo.se) 

 

https://ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2022/sabo/sabo-ppt.pdf
https://ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2022/sabo/sabo-ppt.pdf
https://ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2022/sabo/sabo-ppt.pdf
https://ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2022/sabo/ivo-tillsyn-av-medicinsk-vard-och-behandling-vid-sarskilda-boenden-for-aldre.pdf
https://ivo.se/globalassets/dokument/publicerat/rapporter/rapporter-2022/sabo/ivo-tillsyn-av-medicinsk-vard-och-behandling-vid-sarskilda-boenden-for-aldre.pdf
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-10-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 112 

Uppföljning av delegeringar 
Änr ON 2022/215 

Beslut 
• Ta informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning 
Före sommaren har nämnden fått information om de åtgärder som  
hälso - och sjukvårdsorganisationen har vidtagit i syftet att säkerställa 
verksamheten utifrån att 8 sjuksköterskor slutat sin tjänst på område 
Bånken. Detta i sin tur resulterade i svårigheter med att delegera personal i 
enlighet med delegeringsförfarandet.    

Nu är samtliga sjuksköterskor på plats på Bånken (alla hemtjänstområden 
har nu sjuksköterskor). Delegeringar som upprättades 25/5 – 30/9 slutar 
att gälla 221001. Sjuksköterskorna kommer att delegera  
omvårdnadspersonal 221001. Den praktiska delen kommer  
sjuksköterskorna att göra under hösten. Omvårdnadspersonal som gjort 
sin webutbildning för mer än 6 månader sen gör nytt test snarast.  
Personalen gör webutbildningen så fort det är möjligt. Sjuksköterskor på 
Bånken kommer att medverka vid personalens  APT för dialog kring olika 
avvikande händelser (case).Detta i syfte att stärka patientsäkerhetstänk.  

I nuläge kommer sjuksköterskor att prioritera delegeringar till den  
personal som haft delegering sedan innan.  Den personal som inte haft  
delegering sedan kommer att bli aktuell för delegering i senare i höst.   

  

Vår bedömning är att vi har kunnat säkerställa en god vård på Bånken 
under sommaren. Antalet avvikelse är fler sommaren 2022 än sommaren 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-10-12   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

2021 men det är svårt att veta vad det beror på. Det kan vara ökad  
benägenhet att skriva avvikelser. Upplevelse i verksamheten är att det har 
varit en bra sommar. Det har inträffat samma typ av avvikelser som  
tidigare somrar. Den vanligaste avvikelsen är utebliven dos.  

Omvårdnadspersonalen har kunnat få vägledning, råd och stöd i det dagliga 
arbetet.  

Återkoppling Långsiktiga åtgärder (arbete pågår). 

Sjuksköterske kontinuitet 
Arbetsledning i vardagen  
Kompetensförsörjning med bejakande av bl.a. schema, flexibla  
arbetsmöjligheter och kombo tjänster mm. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Ta informationen till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-09-22. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-10-12  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 113 

Boendeplan funktionsstöd 2022-2032 
Änr ON 2022/35 

Beslut 
• Anta Boendeplan inom Funktionsstöd 2022 – 2032. 

• Uppföljning av boendeplanen ska ske vartannat år.  

 

Omsorgsnämndens behandling  

Yrkanden  

Socialdemokraterna ställer sig bakom första attsatsen. 

Gällande andra attsatsen yrkar Socialdemokraterna följande:  

-  Uppföljning av boendeplanen ska ske vartannat år.  

Nämnden beslutar enligt förslag. 

 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har i samband med nämndssammanträde i november, 
gett i uppdrag till förvaltningen att uppdatera boendeplan för Funktions-
stöd som ett stöd till framtida utvecklingsarbete. På nämndssammanträdet 
i april framförde Funktionsstöd önskemål om att avvakta uppdatering av 
boendeplan tills kartläggning och sammanställning gjorts. 

Omsorgsförvaltningen redovisar nuvarande situation gällande  
boendelägenheter inom Funktionsstöd samt bedömning av behovet av 
dessa boendelägenheter inom perioden 2022-2032. 
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Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Anta Boendeplan inom Funktionsstöd 2022 – 2032. 

• Besluta att uppföljning av boendeplanen ska ske var tredje år och 
oftare vid uppmärksammat behov.  

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-09-22. 

Boendeplan Funktionsstöd 2022-2032. 
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ON § 114 

Upphandling av driftentreprenader för Vård- och 
omsorgsboenden 
Änr ON 2022/219 

Beslut 
• Upphandla 3 avtal om driftentreprenad för totalt 134 platser i Vo-

bo. 

• Godkänna förslag till förfrågningsunderlag 2020-10-12, med juste-
ring på 6.16.  

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Reservationer  

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
gällande första attsatsen, enligt följande:   

”Socialdemokraternas grunduppfattning är att vården och omsorgen ska 
drivas i egen regi. Då styr vi över innehållet och rådigheten och kan säkra 
kvaliteten. Vårt mål är att stoppa vinstjakten i äldreomsorgen och förbättra 
personalens villkor för att öka tryggheten för äldre. Genom att driftupp-
handla förlorar vi förutsättningarna just för det”. 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
gällande andra attsatsen, enligt följande:   

”Det är ett rimligt krav att även privata aktörer ska erbjuda de anställda 
heltidsanställningar och deltid en möjlighet. Socialdemokraterna beklagar 
att Alliansen inte anser att samma villkor ska gälla personal i privat verk-
samhet som i omsorgens egen regi”. 
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Protokollsanteckning  

Efa Nilsson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet är som bekant med kritisk till privatisering och anser att 
omsorgsboenden driva bäst av offentlig förvaltning utan vinstintressen. 
Därför vill vi att, berörande boenden övergår till kommunal regi.” 

Omsorgsnämndens behandling 
 

Beslutsgång 

Varje attsats behandlas var för sig.  

Första attsatsen: 

Yrkande 

Socialdemokraterna lämnar följande yrkande:  

- Driva verksamheten i egen regi 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Socialdemokraternas yr-
kande 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. 

Med 11 ja röster, Sebastian Butfors (M), Torgil Rundcrantz (M), Bo Hansson 
(M), Lisbeth Thorsson (L), Elisabeth Disley (L), Ingrid Karlsson (C), Else-
beth Lemche (KD), Anders Nilsson (-), Anita Reimers (SD), Håkan Englund 
(SD), Sylvia Olander (M), och 4 nej röster, Kristina Lindbåge (S), Bo Kron 
(S), Tommy Carlsson (S), Alf Öien (S) beslutar nämnden enligt förvaltning-
ens förslag till beslut. 
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Andra attsatsen: 

Yrkande 

Ordförande föreslår att samtliga förfrågningsunderlag justeras gällande 
punkt 6. 16. Se uppdaterat förfrågningsunderlag.  

Nämnden beslutar enligt förslag. 

Socialdemokraterna lämnar följande tilläggsattsats till andra attsatsen: 
- heltid som norm ska gälla. 

Ingrid Karlsson (C) yrkar avslag.  

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Socialdemokraternas tilläggs 
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till 
beslut. 

 

Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen redovisar förslag till 3 förfrågningsunderlag för 
upphandling av driftentreprenader för 134 platser i tre olika avtal.  
Avtalstiden för samtliga avtal föreslås vara 6 år. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Upphandla 3 avtal om driftentreprenad för totalt 134 platser i Vo-

bo. 

• Godkänna förslag till förfrågningsunderlag 2020-10-12. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-09-23 
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Förslag till Upphandlingsdokument, OBS SEKRETESS ENL LOU: 

Förfrågningsunderlag Amalia med tillhörande bilagor. ON 2022/153. 

Förfrågningsunderlag Christiansro med tillhörande bilagor. ON 2022/154 

Förfrågningsunderlag Sommarlustvägen med tillhörande bilagor. ON 
2022/155. 
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ON § 115 

Ombyggnad av kök och personalytor på Charlot-
tesborgshemmet 
Änr ON 2022/214 

Beslut 
• Föreslå Kommunstyrelsen fatta beslut om inhyrning av nytt  

tilläggsavtal till Charlottesborgshemmets vård och omsorgsboende 
i Kristianstad, Fastighetschefen 3, med en hyrestid t.o.m.  
2038-05-31. 
 

• Föreslå Kommunstyrelsen bevilja Omsorgsförvaltningen  
hyreskompensation för tillkommande internhyra för om- och till-
byggnad av kök och personalytor till en preliminär internhyra om 
4,1 mkr/år. Slutgiltig hyreskostnad fastställs efter avslutat projekt.  
 

• Kommunstyrelsen i sammanhanget beaktar den avsiktsförklaring 
som finns avseende kyld mat och påverkan på omfattningen av 
produktionen. 

 

Omsorgsnämndens behandling 
 

Yrkanden 

Ordförande föreslår följande: 

- Kommunstyrelsen i sammanhanget beaktar den avsiktsförklaring som 
finns avseende kyld mat och påverkan på omfattningen av produktio-
nen. 

Nämnden beslutar enligt förslag.  
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Sammanfattning 
Fastigheten som ägs av AB Allön behöver skyndsamt en om- och tillbygg-
nad av tillagningskök och personalytor efter att under många år blivit 
mögel och fuktskadade. Källare och kök är efter utredningar utdömda. 
Personalytor för omklädning, förvaring måste flyttas från källare till  
bottenplan. Kök byggs om och ytan ökas samtidigt för att i framtiden ta 
höjd för att kunna öka produktionen av antalet dagliga portioner. Köket 
måste finnas kvar tills nytt kök står färdigt. Ny gemensam lastkaj byggs för 
både transporter av mat, hjälpmedel och dagligleveranser. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 

• Föreslå Kommunstyrelsen fatta beslut om inhyrning av nytt 
tilläggsavtal till  
Charlottesborgshemmets vård och omsorgsboende i Kristianstad, 
Fastighetschefen 3, med en hyrestid t.o.m. 2038-05-31. 

• Föreslå Kommunstyrelsen bevilja Omsorgsförvaltningen hyres-
kompensation för tillkommande internhyra för om- och tillbyggnad 
av kök och personalytor till en preliminär internhyra om 4,1 
mkr/år. Slutgiltig hyreskostnad fastställs efter avslutat projekt.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande för ombyggnad kök och personalytor Charlottesborgs-
hemmet 22-09-22 

Bilaga från ABK 211005-Åtgärder kring fuktproblematik 

Tillsynsanteckning-Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 22-03-02 

Riskbedömning 21-10-14 
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BRO-möte uppstart  2021-08-31 

Kontrollrapport FuktCom 21-09-22 

Tillkommande hyresposter från AB Allön 22-09-20 

Ritningar över ny planlösning, skissförslag 2 centralkök samt skiss 1-6 
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ON § 116 

Revisionsrapport - Framtidens äldreomsorg 
Änr ON 2022/171 

Beslut 
• Ställa sig bakom förvaltningens svar och lämna detta svar till  

revisionen. 

• Den nya nämnden som tillträder 2023, inbjuder till partiövergripande 
samtal om framtidens äldreomsorg.  

 

Sammanfattning 
Revisorerna föreslår utifrån den granskning som genomförts. 

• Att nämnden upprättar en plan/strategi som tydligt visar  
inriktningen för arbetet med äldreomsorgen på lång sikt (> 3 år). 

• Att upprätta beslutsunderlag (planer/strategier) som är  
heltäckande inom området, dvs. att beslutsunderlagen omfattar  
digitalisering, kompetensförsörjning och övriga delar som berör 
granskningsområdet. 

• Att nämnden fastställer direktiv för hur, när och i vilken omfattning 
arbetet med framtidens äldreomsorg ska följas upp till nämnden. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Ställa sig bakom förvaltningens svar och lämna detta svar till  

revisionen. 

 

Ordförandens förslag till Omsorgsnämnden 
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• Den nya nämnden som tillträder 2023, inbjuder till  
partiövergripande samtal om framtidens äldreomsorg.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Revisionsrapport - Framtidens äldreomsorg 2022-09-20. 

Revisionsrapport Framtidens Äldreomsorg. 
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ON § 117 

Medborgarförslag - Friskvårdsbidrag till personer 
som omfattas av daglig verksamhet 
Änr ON 2022/128 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning:  

”Socialdemokraterna delar intentionen i medborgarförslaget om att träning 
och hälsa är viktigt. Kan hälsa främjas inom ramen för den verksamhet som 
utförs i daglig verksamhet ser vi positivt på det och anser att det ska möj-
liggöras”. 

 

 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget inkommen 2022-01-04 med ärendenummer ON 
2022/128, föreslår inlämnaren att alla som arbetar i kommunens och 
regionens verksamheter ska få friskvårdsbidrag, alltså även de som är 
inskrivna i omsorgen men som jobbar sida vid sida med kommun och 
regionanställda. 

Vidare skriver inlämnaren i sin motivering att gruppen som är inskrivna i 
omsorgen uppbär en ersättning på 10 kr i timmen och måste således arbeta 
15 timmar för medlemsavgiften till Friskis & Svettis samt arbeta 272 tim-
mar för ett årskort. Detta ser inlämnaren som helt orimligt och djupt orätt-
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vist. Inlämnaren har utryckt vidare att den inte tror att någon av dem som 
läser detta skulle arbeta 272 timmar för att få träna. Vidare anser inlämna-
ren att om förslaget bifalls uppnår man bättre hälsa och glädje för denna 
grupp människor samt aningen mer rättvisa men om förslaget inte bifalls 
önskar inlämnaren av förslaget, att få en riktigt bra förklaring som den kan 
förmedla vidare till de personer som den känner och som blir berörda av 
ett sådant beslut. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande – medborgarförslag 2022-08-18 

Medborgarförslag 2022-01-04  
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ON § 118 

Medborgarförslag - Höj minimibeloppet för personer 
med funktionsnedsättning med motsvarande sum-
ma som skatt/ersättning ändrats med 
Änr ON 2022/129 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 

Sammanfattning 
, föreslår i ett medborgarförslag att höja  

minimi-beloppet för personer med funktionsnedsättning med motsvarande 
summa som skatt/ersättning ändrats med.  

Ärendet har inkommit som medborgarförslag 2022-03-29 samt som 
synpunkt via webbformulär 2022-03-24. Svar på synpunkt har lämnats  
2022-03-30 och 2022-04-12.  

Omsorgsnämnden har höjt det lagstadgade minimibeloppet efter beslut i 
kommunfullmäktige 2022-03-08, på grund av lagändringen i  
socialtjänstlagen (2001:453). Det höjda minimibeloppet har tillämpats 
sedan 2022-01-01. 

Detta svar delges förslagsställaren 2022-09-07. Förslagsställaren har  
därefter fram till 2022-09-30 möjlighet att inkomma med synpunkter på 
förslaget till omsorgsnämnden. Omsorgsnämnden kommer att behandla 
ärendet 2022-10-12. 
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Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande medborgarförslag 2022-09-07. 

Medborgarförslag 2022-03-29. 
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ON § 119 

Medborgarförslag - Öppna konceptboende i Kristi-
anstads kommun 
Änr ON 2021/150 

Beslut 
• Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 

Sammanfattning 
 och  , föreslår i ett medborgarförslag att 

kommunen öppnar konceptboende ( kollektiv) utan biståndsprövning där 
man har mötesplats på bottenvåningen.  

Omsorgsnämnden har en boendeplan för utveckling av äldreboende i 
Kristianstad. Idag finns 836 lägenheter för särskilt boende i Kristianstad, 
vilket väl täcker det behov som föreligger. I boendeplanen framgår  
bedömda behov av volymer och utformning av boende.  

Omsorgsnämndens boende är tillgängliga för personer som fått beslut om 
särskilt boende. För ansökan om särskilt boende tas kontakt med  
handläggare på omsorgsförvaltningen. Beslutet utgår från den enskildes 
behov av omsorg och stöd. 

I övrigt i kommunen finns trygghetsbostäder för äldre som fastighetsägare 
tillhandahåller, dessa kräver inga beslut. Man vänder sig till  
fastighetsägaren för mer information om dessa. Efterfrågan på  
trygghetsboende är enligt kommunala bostadsbolaget relativt liten. 

I nuläget planeras inte för konceptboende i omsorgsförvaltningens regi. 
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Avseende mötesplatser kan det över tid vara aktuellt att ompröva  
placeringen av dessa, men sådant uppdrag föreligger inte idag.  
Förslagsställarna har dock rätt i att värdet av tillgängliga mötesplatser är 
väsentligt och dessa har stor påverkan för möjlighet att delta i  
samhällslivet. 

Detta svar delges förslagsställaren 2022-09-20. Förslagsställaren har  
därefter fram till 2022-10-02 möjlighet att inkomma med synpunkter på 
förslaget till omsorgsnämnden. Den 2022-10-12 behandlar  
omsorgsnämnden ärendet. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande medborgarförslag2022-08-16 

Medborgarförslag 2021-05-07 
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ON § 120 

Mötestider omsorgsnämnden 2023 
Änr ON 2022/216 

Beslut 
• Fastställa sammanträdesdagar för omsorgsnämnden 2023. 

• Fastställa sammanträdestiderför omsorgsnämndens särskilda  
 utskott 2023. 

 

Omsorgsnämndens behandling 
 

Yrkanden  

Ordförande föreslår följande: 

- Justera första attsatsen genom att ändra ”sammanträdestider” till 
sammanträdesdagar. 

Nämnden beslutar enligt förslag 

 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden sammanträder 2023 på onsdagar enligt nedanstående 
förslag. Nämndens sammanträden startar i regel kl. 13.00.  

12 januari (heldag)  21 juni 

15 februari (heldag)                            6 september 

15 mars   11 oktober 
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19 april    8 november 

17 maj   13 december 

 

Omsorgsnämndens särskilda utskott sammankallas på begäran av  
ordförande samt 6 planerade tillfällen per år. Sammanträdestider 2023 
enligt nedanstående förslag, kl. 09:00 

 

23 februari   14 september   

13 april   19 oktober   

15 juni   30 november  
      

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 

• Fastställa sammanträdestider för omsorgsnämnden 2023. 

• Fastställa sammanträdestider för omsorgsnämndens särskilda  
utskott 2023. 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-09-22. 
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ON § 121 

Drift Lindåsa vård och omsorgsboende 
Änr ON 2022/159 

Beslut 
• Uppdra till förvaltningschef och upphandlingsenheten att genomföra 

förhandling med befintlig leverantör. 

• Besluta att särskilda utskottet beslutar att avtal ska tecknas efter för-
handling.  

• Uppdra till förvaltningschef att teckna avtal med leverantör efter Sär-
skilda utskottets beslut. 

 

Reservationer 

Socialdemokraterna reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”När inget anbud inkommit ser Socialdemokraterna att Lindåsa ska drivas i 
egen regi för att trygga de äldres övergång vid flytt till det nya vårdboendet 
i Tollarp”. 

 

Omsorgsnämndens behandling 
Yrkanden  

Socialdemokraterna lämnar följande yrkande: 

- Driva verksamheten i egen regi 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Socialdemokraternas yrkan-
de och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut. 
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Sammanfattning 
Upphandling av drift för Lindåsa har skett enligt fattat nämndsbeslut, vid 
anbudsöppning konstateras att inga anbud inkommit. Detta innebär att 
man kan gå in i sk förhandlat förfarande med befintlig leverantör. Förvalt-
ningen föreslår att man genomför sådan förhandling.  

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 

• Uppdra till förvaltningschef och upphandlingsenheten att 
genomföra förhandling med befintlig leverantör. 

• Besluta att särskilda utskottet beslutar att avtal ska tecknas 
efter förhandling.  

• Uppdra till förvaltningschef att teckna avtal med leverantör 
efter Särskilda utskottets beslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Upphandling drift för Lindåsa 2022-10-07 
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ON § 122 

Informationsärenden omsorgsnämnden 
Änr ON 2022/1 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
- Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsboende 

samt korttidsboende 221007. 

- Personaluppföljning. 

- Information från ordförande. 

Nämndens delges information gällande lokaler för korttidsvistelse.  

- Information från förvaltningschef. 

Nämndens delges information gällande bemanning av korttidsplatser 
samt status för nybyggnationen på Akasiavägen.  
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ON § 123 

Information domar 
Änr ON 2022/6 

Beslut 
• Domarna läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
Domar 
Förvaltningsrätten i Malmö 2022-08-16, i mål nr 8981-22 

Förvaltningsrätten i Malmö 2022-08-29, i mål nr 9416-22 

Förvaltningsrätten i Malmö 2022-09-09, i mål nr 9177-22 

Förvaltningsrätten i Malmö 2022-09-09, i mål nr 4000-21 

Förvaltningsrätten i Malmö 2022-09-12, i mål nr 3386-21 

Förvaltningsrätten i Malmö 2022-09-12, i mål nr 3012-21 

 

Beslut 

Kammarrätten i Göteborg 2022-08-29, i mål nr 1397-22 
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ON § 124 

Ärenden enligt lex Sarah 
Änr ON 2022/7 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
Anmälan Lex Sarah 2022-09-06 

Anmälan Lex Sarah 2022-09-06 
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