
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Omsorgsnämnden 2022-11-16 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset, D 503 13:00 – 16:55. Mötet ajournerat 15:00 – 15:15 

 
Beslutande Sylvia Olander (M) 

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

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

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

 Alf Öien (S) Anders Nilsson (-) Anita Reimers (SD) 

                   

                   

                   

Tjänstgörande 
ersättare 

Lorna Molin (S) 
Istället för Tommy Carlsson 
(S) 

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

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

Ersättare Elisabeth Disley (L) Efa Nilsson (V)       
                   
                   
                   

Övriga närvarande Camilla Gärdebring  
Förvaltningschef 

Emelie Josephsson 
Nämndsekreterare 

Dorentina Zukaj 
Förvaltningssekreterare 

 Helena Back § 130 
Ekonomichef 

Nicolaj Håkansson § 131 
Verksamhetschef 

Linda Widmark § 132 
MAR 

 
Hanna Persson §134 
Ekonom 

Johanna Bendtsen §135 
SAS 

Annsofi Jörgensen §135 
SAS 

 
Johanna Spånér § 140 
HR chef   

    

    

    

    

 Utses att justera Kristina Lindbåge         

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 125-132, 134 - 142 

 Sekreterare Emelie Josephsson 

 
 
Ordförande Sylvia Olander 

 
 

Justerare Kristina Lindbåge  

 

  
 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Omsorgsnämnden 2022-11-16 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset, D 503 13:00 – 16:55 

 
Beslutande Sylvia Olander (M) 

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

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

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

 Alf Öien (S) Anders Nilsson (-) Anita Reimers (SD) 

                   

Tjänstgörande 
ersättare 

Lorna Molin (S) 
Istället för Tommy Carlsson 
(S) 

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

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

                   
Ersättare Elisabeth Disley (L) Efa Nilsson (V)       
                   
                   
                   

Övriga närvarande Camilla Gärdebring  
Förvaltningschef 

Emelie Josephsson 
Nämndsekreterare 

Dorentina Zukaj 
Förvaltningssekreterare 

 Niklas Lindqvist  
Enhetschef 

Linda Edvardsson 
Volontärsamordnare       

                   

    

    

    

    

    

 Utses att justera Kristina Lindbåge        

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 133 

 Sekreterare Emelie Josephsson 

 
 
Ordförande Sylvia Olander 

 
 

Justerare Kristina Lindbåge 

 

  
 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-11-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 125 

Fastställande av dagordning  

Beslut 
•  Ärende 18, Information medarbetarenkät läggs till dagordningen. 

Dagordningen fastställs. 

Upprop 
• Se sida 1. 

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

 

Omsorgsnämnden 2022-11-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 126 

Anmälan av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 
Änr ON 2022/2 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
- Avtal  220923 – 221021 

- Delegeringsbeslut  

- Återbesättandeprövningar 221116 

 

Sekretessbelagda delegeringsbeslut 

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

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2022-09-01 – 2022-09-
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 2022-09-01 – 2022-09-30. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-11-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 127 

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

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
 

Referensgruppen lämnar synpunkter på följande ärende: 

11. Remissvar - Handlingsplan för samverkan mellan Kristianstads kom-
mun och idéburen sektor 2023-2024 

Referensgruppen framför önskemål om att samordning mellan föreningar 
och kommun genomförs regelbundet för att undvika krockar mellan ar-
rangemang i möjligaste mån.  

 

I övrigt lämnar gruppen inga synpunkter. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-11-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 128 

Protokoll Förvaltningsövergripande samverkans-
grupp 
Änr ON 2022/4 

Beslut 
• Protokollet läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
Protokoll förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2022-11-09 

      

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-11-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 129 

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

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna.  

• Omsorgsnämnden beslutar till att lämna ett yttrande gällande Frilufts-
plan 2023 – 2027 och återkommer till detta i december månads nämnd. 

 

 

Sammanfattning 
 

- Beslut KFN 2022-09-15; Friluftsplan 2023-2027 
- Remissversion Friluftsplan 2023-2027 
- Beslut KS 2022-09-28; Sammanträdestider för kommunstyrelsen 

2023 
- Beslut KS 2022-09-28; Revidering av ledarpolicy 
- Beslut KF 2022-10-11; Delårsrapport januari-augusti 2022 
- Meddelande från IVO 
- Beslut från IVO 

 

 

      

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-11-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 130 

Omsorgsnämndens månadsrapport till Kommunsty-
relsen 
Änr ON 2022/72 

Beslut 
• Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter oktober 

månad. 

 

 

Sammanfattning 
Efter oktober prognostiserar nämnden en positiv avvikelse på 2 mkr, vilket 
motsvarar ca 0,2 % av årets budget.  

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter 

oktober månad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande månadsrapport, prognos 221115 
Månadsrapport, prognos 221031 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-11-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 131 

Uppföljning kyld matdistribution 
Änr ON 2020/237 

Beslut 
• Informationen om uppföljning av projekt kyld matdistribution tas till 

protokollet 

• Besluta om fortsatt kyld matdistribution till kunder med måltidshjälp 
samt kunder som önskar kyld matdistribution 

 

Protokollsanteckning  

Efa Nilsson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Vänsterpartiet stöder Socialdemokraternas yrkande på avslag ! 
För Vänsterpartiet Kristianstad, Efa Nilsson 
2022-11-16” 

 

Reservationer  

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet skriftligen, enligt följande: 

”Socialdemokraterna har i samband med projekt och beslut om införande 
av kyld mat väckt frågan om att förstärka måltidsupplevelsen. Syftet var att 
se till att skapa utrymme för att stärka aptiten och förebygga undernäring. 
Ärendet till nämnden beskriver inga förstärkningar avseende kvalitet för 
de äldre vid införande om kyld mat.  

 Snarare är det en fråga om effektivare verksamhet som blir avgörande för 
införandet av kyld mat än äldres hälsa och välmående. I fråga om maten är 
kyld eller varm är av mindre betydelse då vi anser att fokus borde vara hur 
risker för undernäring ska upptäckas och förebyggas. Den aspekten finns 
inte med i ärendet. Här är vår uppfattning som vi också finner stöd i HSLF-
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-11-16   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

FS 2022.49 att det finns utrymme för att stärka kvaliteten. Vi anser fortfa-
rande att enklare matlagningsinsatser skulle kunna vara en del i detta och 
ser inte det som ett problem att anställa fler i verksamheten, öka kompe-
tensnivån hos medarbetarna i näringslära för en bättre folkhälsa hos äldre 
som är i behov av omsorgens insatser. Vår ambition är inte lägstanivån” 
skälig omsorg” utan vi ska sträva mot en ”god nivå”.   Att förebygga under-
näring minskar framtida fördyrande kostnader långsiktigt för ohälsa som 
kan uppstå vid undernäring.  Genom att införa kyld mat utan att ta hänsyn 
till hur maten ska intas, är det en direkt försämring av kvaliteten kring 
äldres nutrition. Vi har därför valt att reservera oss mot beslutet om kyld 
mat med ovanstående förklaring.  

Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokraterna” 

Omsorgsnämndens behandling 
 

Yrkanden  

Socialdemokraterna yrkar avslag till andra attsatsen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Socialdemokraternas av-
slagsyrkande 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 2022-11-16   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Med 11 ja röster; Ulrika Tågström (M), Torgil Rundcrantz (M), Bo Hansson 
(M), Lisbeth Thorsson (L), Helene Åkesson (L), Ingrid Carlsson (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), Alf Öien (S), Lorna Molin (S) beslutar nämnden enligt förvaltningens 
förslag till beslut. 

 

 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har ansvar för att tillgodose att medborgare som inte på 
egen hand kan tillaga huvudmålet eller ta sig till en mötesplats med mål-
tidsservering får sitt behov av näringsriktig och lagad mat tillgodosett. 
Detta kan tillgodoses genom matdistribution. Maten kan levereras varm 
dagligen eller en gång i veckan med kyld mat. 

Medborgaren ansöker om bistånd för att få behovet av näringsriktig mat 
tillgodosett. Ansökan prövas av biståndshandläggare som har att bedöma 
behov utifrån gällande lagstiftning. Beslutet skall tillförsäkra den enskilde 
medborgaren en skälig levnadsnivå.  

Övriga måltider såsom frukost och kvällsmat tillreds i bostaden av om-
vårdnadspersonal utifrån biståndsbeslut, individens förutsättningar och 
behov. Denna måltid är av enklare karaktär.  

Från och med februari 2021, har förvaltningen levererat kyld mat till kun-
der med måltidshjälp som ett utökat projekt inför ett eventuellt breddinfö-
rande av kyld matdistribution för samtliga kunder med biståndsbeslut 
matdistribution. Deltagandet är frivilligt. De kunder med måltidshjälp som 
inte vill ingå får varm mat hemlevererad. 

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 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-11-16   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

var de kommuner som satsat på kvalitetsaspekten ur ett kundperspektiv 
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. 

I stort så ses inga skillnader i resultat mellan de olika enkättillfällena. En 
faktor som påverkar analysen av resultatet är att det inte är samma kunder 
som har svarat på enkäterna vid de olika tillfällena. Kunder har fallit ifrån 
och kunder har tillkommit. 

Förvaltningen ser behov av att fortsätta leverera kyld mat till framförallt 
kunder med måltidstöd. Utifrån kundens perspektiv kan hen i högre ut-
sträckning styra/påverka när hen vill äta. Sker i dialog med hemtjänsten.  

Kyld matdistribution är idag ett etablerat begrepp för såväl kund som 
medarbetare. 

När maten levereras varm behöver den ätas ganska omgående för att bibe-
hålla sin näringsriktighet och fräschör. Den skall inte sättas i kylen för att 
värmas senare eller sparas framme tills man vill äta. Då tappar den mycket 
i näringsvärde. 

Den kylda maten tillreds på samma sätt som den varma maten med den 
skillnaden att den med hjälp av livsmedels gas kyls ned som ett sista steg i 
tillagningen. Detta gör att maten håller det höga näringsvärdet och sin 
fräschör i upp till 10 dagar. Kunden kan sedan välja när man vill inta hu-
vudmålet. 

Förvaltningens bedömning är att huvudmålet är det, sett ur näringsinne-
håll, viktigaste målet. Det kräver gedigen kunskap om råvaror, tillagnings-
process, förvaring och sammansättning av näringsinnehåll för att uppfylla 
de krav som ställs för att det skall räknas som huvudmål. Den kompetensen 
besitter inte omvårdnadspersonalen. 

Utöver att kompetensen saknas bör man ta i beaktande att varje enskild 
måltid uppskattningsvis tar 45-60 minuter att tillaga per kund. Det innebär 
att verksamheten skulle behöva utöka med ett stort antal årsarbetare. 
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Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-11-16   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Förvaltningen bedömer att det lämpligaste är att bibehålla nuvarande nivå 
till dess att möjlighet finns inom GS att öka kapaciteten och bredd införa 
Kyld mat till samtliga kunder som har beslut om matdistribution. 

Charlottenborgs centralkök klarar upp till 200 kunder med kyld mat. 

Fördelar för kund med Kyld mat, bl.a. 

• Högre näringsvärde i maten 

• Större antal rätter att välja mellan 

• Kund styr mer när hen önskar äta 

• Färre personer som möter kund 

•           Miljövinster med leverans 1 ggr/v jämfört dagliga transporter 

Med Kyld mat som levereras en gång i veckan används befintlig personal-
resurs/kompetens på ett mer optimalt sätt, för både kund och verksamhet. 

Arbetsmiljön påverkas på ett positivt sätt. Att leverera mat till kunder är 
både tungt och tidvis stressande med anledning av att maten måste hålla 
ett visst antal grader vid leveransen.  

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Informationen om uppföljning av projekt kyld matdistribu-

tion tas till protokollet 

• Besluta om fortsatt kyld matdistribution till kunder med 
måltidshjälp samt kunder som önskar kyld matdistribution 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-14 
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Omsorgsnämnden 2022-11-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 132 

Förändring av hjälpmedelssortiment 
Änr ON 2022/139 

Beslut 
• Manuella griptänger övergår till egenansvar, fr o m 1 januari. 

 
• Följa Skånes Kommuners rekommendationer gällande sortimentfrågor 

i syfte att utnyttja tillgängliga resurser effektivare genom att tid och re-
surser kan användas till insatser som kräver den legitimerade hälso -
och sjukvårdpersonalens kompetens. 

 

Protokollsanteckning  

Efa Nilsson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet stöder Socialdemokraternas yrkande på avslag ! 
För Vänsterpartiet Kristianstad, 2022-11-16 
Efa Nilsson” 

 

Reservationer  

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet skriftligen enligt föl-
jande: 

”Socialdemokraterna menar att hälso-och sjukvårdspersonalen ska få 
goda förutsättningar att göra bedömningar av behovet av hälsotill-
stånd. Att nämnden nu fattat beslut att följa Skånes kommuners re-
kommendationer för att effektivare utnyttja tiden för HSL-personalens 
kompetens följer inte något kunskapsstöd gällande förskrivningspro-
cessen. Konsekvensen av detta beslut blir ett direkt felaktigt sätt att 
bedöma den enskildes behov av hjälpmedel. Utbudet av hjälpmedel ska 
inte styra vilka hjälpmedel som ska förskrivas eller rekommenderas. 
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Det är behovet utifrån hälsotillstånd och omgivningsfaktorer som ska 
avgöra hjälpmedelsbehovet och ge tillgång till hjälpmedel.  Motivering-
en att följa Skånes kommuners rekommendationer, som är politiskt 
styrd organisation, håller inte alls därför det är inte i linje med God och 
nära vård.  

Vi beklagar att Alliansen försämrar hjälpmedelsförsörjningen för de 
som behöver de som allra mest i vår kommun.  

Vidare ser vi nyttan med att Kristianstad hade haft ett lager med grip-
tänger för att kunna låna ut, till de fall där behovet finns utifrån hälso-
tillstånd och där det inte finns ekonomi för den enskilde till att köpa 
griptång på marknaden. Kostnaden för att tillhandahålla griptänger 
skulle vara en samhällsekonomisk vinst just därför det är en del i det 
förebyggande arbetet för att minska risken för fallolyckor. Genom att 
inte skapa möjligheten för utlåning av griptänger, ser vi att det finns en 
ökad risk för försämrad folkhälsa hos de äldre invånarna. En fallolycka 
innebär långvarigt lidande för den enskilde och kan komma kräva om-
fattande insatser av sjukvård och omsorg.   

Kristina Lindbåge gruppledare Socialdemokraterna” 

 

Omsorgsnämndens behandling 
Yrkanden 

Socialdemokraterna yrkar avslag.  

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Socialdemokraternas av-
slagsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
till beslut.  
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Omröstning  

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

Ja - bifall för förvaltningens förslag till beslut. 

Nej - bifall för Socialdemokraternas yrkande. 

 

Med 9 ja röster; Ulrika Tågström (M), Torgil Rundcrantz (M), Bo Hansson 
(M), Lisbeth Thorsson (L), Helene Åkesson (L), Ingrid Carlsson (C), Else-
beth Lemche (KD), Håkan Englund (SD) Sylvia Olander (M), och 6 nej rös-
ter; Kristina Lindbåge (S), Bo Kron (S), Alf Öien (S), Lorna Molin (S), Anders 
Nilsson (-), Anita Reimers (SD), beslutar nämnden enligt förvaltningens 
förslag till beslut. 

 

 

Sammanfattning 
 

Genom att ta bort hjälpmedel som kan hanteras som egenvård från Om-
sorgsförvaltningens sortiment kan tillgängliga resurser effektivare genom 
att tid och resurser kan användas till insatser som kräver den legitimerade 
hälso- och sjukvårdpersonalens kompetens. Idag finns manuella griptänger 
i stor utsträckning i den öppna handeln och det finns en liten risk att kom-
muninvånarna väljer att avstå att köpa en griptång utifrån tillgänglighet. 
Priset för en griptång överstiger generellt inte den kostnaden som kommu-
nen tar ut som hemsjukvårsavgift.  

Samverkan mellan Skånes kommunerna och Region Skåne är en viktig del 
för att få ett gott och lika omhändertagande för de personer som är behov 
av hälso- och sjukvårdsinsatser från kommunerna. Kompetensbrist i form 
av bristande resurser och en ökad svårighet att rekrytera legitimerad 
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personal, ställer krav på att legitimerad personal används till bedömning 
och förskrivning av hjälpmedel av mer komplex art. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 

• Manuella griptänger övergår till egenansvar. 
 

• Följa Skånes Kommuners rekommendationer gällande sor-
timentfrågor i syfte att utnyttja tillgängliga resurser effek-
tivare genom att tid och resurser kan användas till insatser 
som kräver den legitimerade hälso -och sjukvårdpersona-
lens kompetens. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-21 

 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-11-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 133 

Remissvar - Handlingsplan för samverkan mellan 
Kristianstads kommun och idéburen sektor 2023-
2024 
Änr ON 2022/218 

Beslut 
• Lämna omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande som omsorgsnämndens 

remissvar till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

• I övrigt lämna synpunkten från referensgruppen för KPR och KRF 
vidare gällande remissvaret. 

• Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Omsorgsnämndens behandling 
 

Yrkanden 

Ordförande föreslår följande tilläggsattsats:  

- I övrigt lämna synpunkten från referensgruppen för KPR och KRF 
vidare gällande remissvaret. 

Nämnden beslutar enligt förslag.  

 

Sammanfattning 
 Handlingsplanen tar avstamp i den överenskommelse som slutits mellan 
den idéburna sektorn i Kristianstad och Kristianstads kommun och som 
fastställts av kommunfullmäktige år 2016. En styrgrupp bestående av 
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representanter från Kristianstads kommun och från idéburna organisatio-
ner verksamma i kommunen, har tagit fram en tvåårig handlingsplan med 
syfte att stärka och utveckla samverkan och delaktighet mellan de bägge 
parterna. Aktiviteterna i handlingsplanen ska ses som ett sätt för kommu-
nen och idéburna organisationer att gemensamt arbeta för att lösa kom-
plexa samhällsutmaningar som ska bidra till ett ekologiskt, social och 
ekonomiskt hållbart Kristianstad. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
beslutat att handlingsplanen, som är kommunövergripande, remitteras till 
kommunens samtliga nämnder och styrelser med sista svarsdatum 2022-
10-28. 

Handlingsplanen innehåller aktiviteter för Kristianstads kommun och den 
idéburna sektorn, med utgångspunkter i de sex principer som fastställts i 
den lokala överenskommelsen från 2016. 

Omsorgsförvaltningen har varit representerad i styrgruppen för hand-
lingsplanen. Omsorgsförvaltningen ser positivt på ett samlat strategiskt 
arbete vad samverkan med idéburen sektor.  En generell reflektion är att 
det hade varit önskvärt att handlingsplanen hade omfattat en längre period 
än 2023–2024 eftersom planen berör hur kommunen och idéburen sektor 
ska samverka långsiktigt.  

Omsorgsförvaltningen lämnar kommentarer enligt följande: 

 

Under Styrgrupp  

Förtydliga hur urval till representation i styrgruppen har skett, dvs för 
kommunens del är alla förvaltningar tillfrågade men gjort val att inte ingå i 
styrgruppen? Hur gjordes urvalet av representanter från idéburna sektorn? 

Under Principen om öppenhet och insyn 

Utöver att göra en översyn av information och e-tjänster som finns på 
kommunens hemsida kan hemsidan även användas för att skapa möjlighe-
ter och inspirera att sprida goda samverkansexempel. En aktivitet för 
kommunen kan vara att utreda behov och möjlighet för att skapa en ge-
mensam Aktivitetskalender. 
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Under Principen om dialog 

Följande tillägg till Kristianstads kommuns aktiviteter: Utreda möjligheten 
för att ta fram en mall och implementera en samverkansmodell för Kristi-
anstads kommun, i samverkan med berörda parter, som kan användas på 
strategisk och operativ nivå. 

Utöver förslaget att det årligen ska arrangeras en dialogkonferens bör det 
etableras kontinuerliga forum för samverkan, där kommunen och idéburen 
sektor kan föra dialog om behov, utmaningar och förutsättningar. 

Under Principen om kvalitet 

Det skulle vara av värde att ta fram utvärderingsverktyg t.ex. digitalt för att 
utvärdera pågående samverkansformer och aktiviteter på strategisk och 
operativ nivå.  

Under Principen om mångfald 

Förslag till tillägg till texten; Tillsammans med den idéburna sektorn arbeta 
för ett öppet, jämställt och inkluderande Kristianstad, fritt från diskrimine-
ring, i forma av t.ex. skapa forum eller initiera aktiviteter tillsammans 
utifrån olika tema. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Lämna omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande som om-

sorgsnämndens remissvar till kommunstyrelsens arbets-
utskott.  

• Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-18 

Handlingsplan för samverkan mellan Kristianstads kommun och idéburen   
sektor 2023–2024. 

Beslut Kommunstyrelsen arbetsutskott 2022-09-21 
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Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2022-08-31 

Överenskommelse om samverkan mellan Kristianstads kommun och 
idéburna sektorn i Kristianstad, fastställd av kommunfullmäktige 2016-03-
15 
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ON § 134 

Riktlinjer föreningsbidrag 
Änr ON 2022/241 

Beslut 
• Fastställa nya riktlinjer för föreningsbidrag 

• Öka beloppet att fördela med 150.000 kr 

 

Sammanfattning 
Uppdaterade riktlinjer för ansökan om föreningsbidrag i enlighet med de 
riktlinjer som sedan tidigare gäller för kommunens övriga bidrag.  

Belopp att fördela ökas från 650.000 kr till 800.000 kr, delvis pga inflation 
med även då beloppet legat på samma nivå under flera år utan att höjas. 

Ansökningsförfarandet ändras till att i första hand ske digitalt via kommens 
e-tjänst R-bok. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Fastställa nya riktlinjer för föreningsbidrag 

• Öka beloppet att fördela med 150.000 kr 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-24 

Gamla riktlinjer för föreningsbidrag 

Förslag till nya riktlinjer 
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ON § 135 

Avtalsuppföljning 2022 
Änr ON 2022/240 

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 av samtliga företag genom självskattning och 
50% via verksamhetsbesök/dialog/granskning där avtalspunkter gås 
igenom och /eller djupare stickprov av utvalda områden.    

 
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. En 
sammanfattning av resultat framgår av första sidan för varje företags 
uppföljningsunderlag.  
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Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Ta informationen till protokollet. 

 

Beslutsunderlag 
 

Tjänsteutlåtande avtalsuppföljning 2022 

Avtalsuppföljning Sommarlustvägen 2022 

Avtalsuppföljning Amalia 2022 

Avtalsuppföljning Christiansro 2022 

Avtalsuppföljning Axeltorp 2022 

Avtalsuppföljning Lindåsa 2022 

Avtalsuppföljning Nya hemtjänsten 2022 

Avtalsuppföljning HS hemtjänst 2022 

Avtalsuppföljning Alternativ hemtjänst 2022 
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ON § 136 

Intern kontroll 2022 
Änr ON 2022/229 

Beslut 
• Godkänna rapport intern kontroll 2022 för Omsorgsförvaltningen. 

• Godkänna bedömningen att förvaltningens intern kontroll 2022 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 2022 års 
kontrollområden togs av nämnden 2022-04-27. 

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 processerna som har be-
dömts med hög risk är dokumenterade och kopplade till kontrollaktivite-
ter. Omsorgsnämnden får regelbundet uppföljning av statusen på intern 
kontrollarbetet och ledning/nämnd har en klar bild över organisationens 
risker och hur arbetet med att minimera dessa fortgår. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Godkänna rapport intern kontroll 2022 för Omsorgsför-

valtningen 

• Godkänna bedömningen att förvaltningens intern kontroll 
2022 når självskattningsnivå standardiserad 

Beslutsunderlag 
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Tjänsteutlåtande Uppföljning intern kontroll 2022, daterad 2022-10-18 

Uppföljningsrapporter Intern kontroll 2022 och årsrapport 2022 

Förteckning genomförda egenkontroller 

Tjänsteutlåtande, Intern kontrollplan 2022, daterad 2021-04-07 
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ON § 137 

Initiativärende barnverksamhet 
Änr ON 2022/204 

Beslut 
• Ge förvaltningen i uppdrag att upphandla extern utredare för genom-

lysning av befintlig verksamhet samt med uppdrag att ge rekommenda-
tioner för åtgärder för en långsiktigt hållbar verksamhet med barnens 
behov i centrum.  

• Utredning redovisas nämnd efter genomförande. 

• Initiativärendet genom ovan beslut är besvarat. 

 

 

Sammanfattning 
Socialdemokraterna föreslår i initiativärende : 

• att en genomlysning av barnverksamheten ska utföras mot bak-
grund av att det finns barn med extremt komplicerade behov. 
 

• att en extern aktör ska granska och utreda barnboende, korttids 
och fritidsverksamheten 
 

• att bemanning, kompetens och arbetsmiljö ska vara särskilt belysta 
områden 
 

• att en sådan genomlysning innehåller långsiktiga åtgärder i syfte att 
garantera tryggheten för barnen och dess anhöriga framöver. 
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• att denna genomlysning genomförs i syfte att kunna vara kun-
skapsbärande för fler kommuner och bör då innehålla intervjuer 
med verksamhetsnära medarbetare och chefer. 

Förvaltningen ser flera utmaningar i barnverksamheten såväl avseende 
behov av stöd beroende på funktionsnedsättning, kompetensbehov hos 
medarbetare och utveckling av organisationen. 

En genomlysning av verksamheten för att få ledning för framtiden bedöms 
därmed vara relevant. Syfte med genomlysningen är att kvalitetssäkra 
verksamheten såväl idag som framöver.  

Förvaltningen föreslår därmed att en extern utredare upphandlas för 
genomlysning av befintlig verksamhet med uppdrag ge rekommendationer 
för åtgärder för en långsiktigt hållbar verksamhet med barnens behov i 
centrum under 2023. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Ge förvaltningen i uppdrag att upphandla extern utredare 

för genom-lysning av befintlig verksamhet samt med upp-
drag att ge rekommendationer för åtgärder för en långsik-
tigt hållbar verksamhet med barnens behov i centrum.  

• Utredning redovisas nämnd efter genomförande. 

• Initiativärendet genom ovan beslut är besvarat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande svar på initiativärende 

Initiativärende barnverksamheten 
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ON § 138 

Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § Social-
tjänstlagen av ej verkställda beslut enligt Social-
tjänstlagen (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 2022, 78st beslut som inte 
verkställts inom tre månader. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Omsorgsnämnden beslutar att överlämna till kommunfull-

mäktige, kommunens revisorer samt IVO 

Beslutsunderlag 
Beslut enligt SOL:9st beslut som inte verkställts inom tre månader 

Beslut enligt LSS: 62st beslut som inte verkställts inom tre månader. 

7 beslut enligt LSS med avbruten verkställighet 

Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-21 

Ärendet  
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Enligt riksdagsbeslut skall alla kommuner, enligt 16 kap. 6f§ Socialtjänstla-
gen ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) 4 kap 1 § samt enligt 
lagen om stöd och service (LSS) 28§ f-g. From 1 juli 2006 skall det lämnas 
rapport var tredje månad angående beslut som inte verkställts inom tre 
månader. Rapporten skall lämnas till kommunfullmäktige (statistik) och till 
kommunens revisorer och IVO Individbaserade rapporter) 
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ON § 139 

Informationsärenden omsorgsnämnden 
Änr ON 2022/1 

Beslut 
• Information tas till protokollet. 

 

 

Sammanfattning 
 

- Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsboende 
samt korttidsboende 221111 

- Information medarbetarenkät 
- Information från förvaltningschef 

Nämnden delges information om öppnandet av nya platser in-
om daglig verksamhet. 
Nämnden delges aktuell information kring korttidsboende.  
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ON § 140 

Information medarbetarenkät 
Änr ON 2022/256 

Beslut 
• Ta informationen till protokollet. 

 

Sammanfattning 
Medarbetarenkät är genomförd under september 2022 och resultat redovi-
sas på förvaltningsnivå enligt bifogat underlag. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Ta informationen till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Resultat medarbetarenkät 2022 
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ON § 141 

Information domar 
Änr ON 2022/6 

Beslut 
• Domarna läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
 

Domar 
Förvaltningsrätten i Malmö 2022-10-03, i mål nr 2343-21 

Förvaltningsrätten i Malmö 2022-10-21 , i mål nr 3999-21 

 

Beslut 

Förvaltningsrätten i Malmö 2022-10-04, i mål nr 8175-21 
  
 
 

      

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Omsorgsnämnden 2022-11-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

ON § 142 

Ärenden enligt lex Sarah 
Änr ON 2022/7 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
 

Anmälan Lex Sarah 2022-10-10 
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