
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Omsorgsnämnden 2023-03-15 

 
Plats och tid  
 

Östra kommunhuset 13:00 – 17:10, mötet ajournerat 13:45 – 13:50, 14:20 – 14:35, 
16.20 – 16:25 

 
Beslutande Michael Anefur (KD) 

Ordförande  
Håkan Englund (SD) 
1:e vice ordförande  

Kristina Lindbåge (S) 
2: a vice ordförande  

 Pia Dahlin (SD) Kristina Nordgren (SD) Sylvia Olander (M) 

 Torgil Rundcrantz (M) Kerstin Malmer (M) Camilla Ottosson (SD) 

 Alf Öien (S) Lorna Molin (S) Tommy Carlsson (S) 

 Efa Nilsson (V) Helene Åkesson (L)       

                   

Tjänstgörande 
ersättare  

Lisbeth Thorsson (L) 
Istället för Ingrid Carlsson (C) 

                   
Ersättare Charlotta Nilsson (SD) Adrian Bringsfjäll (M) Elsebeth Lemche (KD) 
 Peter Isacson (S) Sofia Wastegren (S)  Jan Nordström (V) 
                   
                   

Övriga närvarande Camilla Gärdebring 
Förvaltningschef 

Emelie Josephsson 
Nämndsekreterare 

Ellen Sukel 
Kommunal 

 Helena Back § 35 
Ekonomichef 

Elena Nilsson § 36 
Ekonom 

Marie Axelsson § 36 
Avgiftshandläggare  

 
Christoffer Lindström § 37 
HR specialist 

Katarzyna Wisniewska § 39 
MAS 
 

Linda Widmark § 39 
MAR 

 
Mette Davidsson § 38 
Kvalitetsutvecklare 

Annika Bergh § 40 
Kommunikatör  

Ingrid Magnusson §§ 40, 42 
Planeringschef  

 
Maria Kusagård § 42 
Verksamhetsutvecklare   

    

    

    

 Utses att justera Kristina Lindbåge        

Justeringens 
tid och plats 

 

Digital justering 

 
  Paragrafer 

Sekreterare Emelie Josephsson 

30-44 

 

 
 

Ordförande Michael Anefur 

 
 
Justerare Kristina Lindbåge 
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Omsorgsnämnden 2023-03-15  

 

 

 

ON § 30 

Fastställande av dagordning  

Beslut 
• Dagordningen fastställs. 

Upprop 
• Se sida 1. 

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

 

Omsorgsnämnden 2023-03-15  

 

 

 

ON § 31 

Anmälan av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 
Änr ON 2023/4 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
- Avtal  230126 – 230222 

- Återbesättandeprövningar 230315 

- Rapport disciplinära åtgärder 230126 – 230222 

 

Sekretessbelagda delegeringsbeslut 

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

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2023-02-01 – 2023-02-28 
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 2023-02-01 – 2023-02-28 
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ON § 32 

Synpunkter från informationsmöte för KPR och KRF 
Änr ON 2023/5 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
Referensgruppen lämnar inga synpunkter på nämndens handlingar. 
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Omsorgsnämnden 2023-03-15  

 

 

 

ON § 33 

Protokoll Förvaltningsövergripande samverkans-
grupp 
Änr ON 2023/6 

Beslut 
• Protokollet läggs till handlingarna.  

 

Protokollsanteckningar  

Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet kan ej acceptera den brist på respekt i personalpolitiken 
som vi ser prov på, då fackförbundet Kommunal uttrycker sin upplevelse 
av att ej vara delaktig och informerad om sommarrekryteringen. Vi förut-
sätter att återkoppling skett ! 
För vänsterpartiet Kristianstad 2023 03 15  Efa Nilsson” 

 

Sammanfattning 
Protokoll förvaltningsövergripande samverkansgrupp 2023- 02-08 
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ON § 34 

Meddelanden/delgivningar/rapporter till omsorgs-
nämnden 
Änr ON 2023/7 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
 

- Beslut TN 2023-01-26, Datadelningsavtal 
Utkast Datadelningsavtal mellan nämnderna i Kristianstads 
kommun 

- Beslut KS 2023-02-15, Rapport intern kontroll 2022 för kom-
munkoncernen 

- Protokoll: 
Kommunala rådet för funktionsnedsatta protokoll 2023-02-02 
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ON § 35 

Omsorgsnämndens månadsrapport till kommunsty-
relsen 
Änr ON 2023/84 

Beslut 
• Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter februari 

månad. 

 

 

Sammanfattning 
Efter februari prognostiserar nämnden att hålla tilldelad budget för 2023.  

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

ari månad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande månadsrapport, prognos 230313 
Månadsrapport, prognos 230228 
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ON § 36 

Förändringar i riktlinjer för avgiftshandläggning. 
Änr ON 2023/21 

Beslut 
• föreslå kommunfullmäktige att anta justerade riktlinjer för avgifts-

handläggning från fr.o.m. 2023–08–01. 

 

Deltar inte i beslut  
 
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.  
 

Reservationer 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet, skriftligen enligt följande: 

”Då vårt yrkande om avslag inte vann gehör, reserverar vi oss mot beslutet. 
För Vänsterpartiet Kristianstad  Efa Nilsson 2023 03 15 ” 

 

Protokollsanteckning  

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna saknar fullständiga beräkningsgrunder som beskriver 
konsekvenser för olika justeringar i avgifter. Vi kan inte se totalen av om-
fattningen av den påverkan de föreslagna förändringarna i riktlinjerna le-
der till den som är i behov av omsorgens insatser. Vi kan heller inte se vil-
ken påverkan det gör på budgeten för avgifter kommande år. Därför väljer 
vi att inte delta i beslutet. 
För den Socialdemokratiska gruppen Kristina Lindbåge ” 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL      2 (5) 

 
Sammanträdesdatum 
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Omsorgsnämndens behandling 
Mötet ajourneras 5 min. 

Yrkanden: 

Ordförande yrkar bifall för förvaltningens förslag till beslut med tillägget 
att förändringar gällande avgift för trygghetslarm träder i kraft 24-01-01 
(punkt 1).  

Vänsterpartiet yrkar på avslag enligt följande: 

- Vänsterpartiet yrkar på att omsorgsnämnden avslår förändrad av-
giftshandläggning, eftersom vi inte ser en förbättring för kunden. 

 

Beslutsgång  

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Vänsterpartiets avslagsyr-
kande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be-
slut.  

 

Sammanfattning 
För att förenkla extern och intern kommunikation och minska administra-
tion, föreslår förvaltningen att anta förslag på förändringar i riktlinjer för 
avgiftshandläggning fr.o.m. 2023–08–01 enligt lydelse i bilaga 1. Förslag till 
beslut omfattar följande förändringar: 

1. Avgift för trygghetslarm:  
- månadsavgift höjs till 0,35% av årets prisbasbelopp; 
- månadsavgift debiteras som en fast månadsavgift enligt enskildes bi-
ståndsbeslut; 
- avgift för installation avskaffas; 
- förlorade larmtillbehör faktureras enligt kommunens självkostnad. 
 
2. Avgift för hemsjukvård:  
- att riktlinjerna beslutade 2009-09-21 tas upp i de övergripande riktlin-
jerna för avgiftshandläggning. 
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3. Avgift för ej återlämnade hjälpmedel: 
- lägsta avgift för ej återlämnade hjälpmedel tas ut med 1% av PBB;  
- vid flytt till en annan kommun debiteras restvärde som gällde vid tiden 
för flytten. 
 
4. Avgift för dagverksamhet: 
- avgift för vistelse på dagverksamhet och kost avskaffas; 
- utbetalningar för resor upphör. 
 
5. Frånvaroavdrag: 
- hemtjänstavgift debiteras efter utförd tid; 
- avdrag på omsorgsavgiften sker om den enskilde har vistats mindre än 10 
tim per kalendermånad. 
 
6. Kvarboendeskydd: 
- kvarboendeskydd omfattar negativt avgiftsutrymme hos parten som flyt-
tar; 
- kvarboendeskydd omfattar endast hushåll som likställs med makar.  
 
7. Dubbla boendekostnader: 
- jämkning för dubbla boendekostnader beviljas enligt lydelse i bilaga 1; 
 
8. Måltidskostnader: 
- råvarukostnad för åldersgrupp fyllda 61 år fastställs enligt konsument-
verkets referensvärden för åldersgruppen 61–74 år; 
- måltidskostnad i vård- och omsorgsboende debiteras som fullkost. För-
ändringen omfattar nya kunder fr.o.m. den 1 maj 2023; 
- avvikande matabonnemang utgår. Förändringen omfattar inte befintliga 
kunder med avvikande matabonnemang; 
- tillfälliga matavdrag för enstaka måltider upphör; 
- tillfälliga matavdrag för hela dagen sker vid dygnsfrånvaro. Avdraget är 
1/30 del av den enskildes matabonnemang. 
- måltidskostnad för vuxna på korttidsvistelse motsvarar måltidskostanden 
på korttid per dag eller en tredjedel av måltidskostnaden på korttid per 
måltid; 
- måltidskostnad för barn och ungdomar under 19 år på korttidsvistelse 
motsvarar hälften av måltidskostnaden för vuxna. 
- måltidskostnad för skolungdom på korttidstillsyn är 20 måltider för barn 
och ungdomar under 19 år per månad; 
- bestämmelse om prissättning av restaurangmåltider för personal och 
barn utgår.  
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9. Placering av barn: 
- avgift tas ut vid placering av barn under 18 år som får omvårdnad genom 
nämndens försorg enligt lydelse i bilaga 1; 
 
10. Avgiftsgrundande inkomster: 
- inkomsten fastställs enligt 97 kap. 13 § första stycket 1; 
- schablonintäkt räknas inte med i avgiftsunderlaget; 
- förändringen träder i kraft 2024-01-01. 
 
11. Tillägg till minimibeloppet: 
- tillägg till minimibelopp medges för kostnader som bör tillgodoses inom 
ramen för minimibelopp; 
- tillägg till minimibelopp beviljas inte om kostnaderna ersätts på annat 
sätt; 
- tillägg till minimibelopp beviljas inte för reglering av skulder. 
 
12. Innehav av sommarstuga 
- bestämmelsen utgår;  
- tillägg hanteras på samma sätt som övriga individuella tillägg till minimi-
belopp. 
 
13. Handläggning 
- avsnitt innehåller endast redaktionella förändringar. 
 
14. Retroaktiv beräkning 
- den enskildes ersättningsanspråk hanteras enligt preskriptionslagen 
 
15. Oriktig uppgift: 
- den enskildes ersättningsanspråk hanteras enligt preskriptionslagen; 
- den enskilde ska inte krävas på mellanskillnaden om kommunen förorsa-
kat att för låg avgift har utgått, om denne inte skäligen borde ha insett att 
avgiften är felaktig. 
 
16. Överklagande: 
- avsnitt innehåller endast redaktionella förändringar. 
 
17. Övrigt 
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- avsnitt 3.3.5 Parboende/medboende uppdateras med aktuell laghänvis-
ning; 
- kostnader för bostaden där den enskilde är permanent bosatt får räknas 
som bostadskostnad. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• föreslå kommunfullmäktige att anta justerade riktlinjer för avgifts-

handläggning från fr.o.m. 2023–08–01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Förändringar av riktlinjer för avgiftshandläggning 2023-
03-09.  

Bilaga 1. Riktlinjer för avgiftshandläggning i Kristianstads kommun.  

Bilaga 2. Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorgsförvaltningen i 
Kristianstads kommun för insatser beslutade jämlikt Socialtjänstlagen. 

Bilaga 3. Beräkning av avgifter och måltidskostnader. 

Bilaga 4. Avgift för trygghetslarm 2022. 

Bilaga 5. Beräkning av kostnaden för trygghetslarm. 

Bilaga 6. Omsorgsnämndens riktlinjer och anvisningar, 2009-09-21. 

Bilaga 7. Avgift för dagverksamhet 2022. 

Bilaga 8. Hushållskostnader per månad. Konsumentverkets referenskostna-
der. 

Bilaga 9. Avgift för kost i särskilt boende år 2022. 

Tjänsteanteckningar efter gruppmöte 20230308 
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ON § 37 

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, 
likabehandling och samverkan 2022 
Änr ON 2023/33 

Beslut 
• Omsorgsnämnden godkänner Omsorgsförvaltningens årliga uppfölj-

ning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, likabehandling och sam-
verkan 2022 och översänder det till kommunstyrelsen. 

 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna lämnar följande protokollsanteckning: 

”Signalerna som fackförbundet Kommunal sänder om bristande insyn i om-
sorgens verksamhet är mycket oroande. Socialdemokraterna vill med 
denna anteckning påtala att dialogen arbetsgivaren har med fackförbunden 
ska främjas och ses som något positivt för verksamheten. 
För den Socialdemokratiska gruppen Kristina Lindbåge” 

 

Sammanfattning 
I enlighet med Kristianstads kommun handläggningsrutiner har en uppfölj-
ning av hur systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), likabehandling och sam-
verkan fungerat under året gjorts. I denna årliga uppföljning har även åt-
gärder föreslagits för kommande år. Syftet med den årliga uppföljningen är 
att undersöka om insatserna på områdena bidragit till att skapa en förbätt-
rad verksamhet och arbetsmiljö. Resultatet utgör en del av grunden i det 
ständigt pågående utvecklingsarbetet i verksamheten. 
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Årets årliga uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet visar att 
Omsorgsförvaltningen överlag har ett väl fungerande systematiskt arbets-
miljöarbete, men har identifierat följande förbättringsområden;  

• Våra arbetsplatser är fria från kränkande särbehandling och trakas-
serier. 

• Medarbetare och skyddsombud medverkar i SAM. 

• Vi genomför introduktion av nya medarbetare och går igenom ar-
betsmiljörisker som medarbetaren kan utsättas för samt går ige-
nom hur man skyddar sig mot riskerna.  

• Vår kommunövergripande riktlinje (policy) för arbetsmiljö är känd 
och aktuell. 

• Medarbetarna har kännedom om SAM, likabehandling, samver-
kansavtalet samt de riktlinjer och policys som kompletterar detta 
avtal. 

• Vi undersöker regelbundet alla kända risker utifrån ett arbetsmiljö- 
och likabehandlingsperspektiv. 

• Skriftliga riskbedömningar görs inför förändringar i verksamheten.  

• Vi följer upp genomförda arbetsmiljö- och likabehandlingsåtgärder.  

Åtgärder för respektive område finns i bifogad checklista från Opus.  

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Omsorgsnämnden godkänner Omsorgsförvaltningens årliga upp-

följning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, likabehandling och 
samverkan 2022 och översänder det till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat 2022-02-16.  
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Opus – Ärende #4963 avseende Årlig uppföljning SAM – Förvaltnings-över-
gripande Omsorgsförvaltningen 2022, som utgörs av delarna Åtgärder 
samt Checklista, daterad 2023-01-12.  

Resultatrapport medarbetareundersökning 2022. 
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ON § 38 

Kvalitetsberättelse 2022 
Änr ON 2023/79 

Beslut 
• Godkänna Kvalitetsberättelsen 2022. 

 

 

Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningens kvalitetsberättelse beskriver verksamhetens kvali-
tetsarbete under 2022 utifrån ett övergripande perspektiv och strukturen i 
föreskriften Ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 
2011:9. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process som ald-
rig tar slut. Genom att analysera vilka insatser som gett förväntad effekt, 
och vilka som inte gjort det, blir det fortsatta utvecklingsarbetet bättre för 
varje varv. 

Under året har verksamheten arbetat med processkartläggning, ändrat och 
förbättrat utifrån t ex risker, egenkontroller och avvikelser. Ambitionen har 
varit att förstå verksamhetens innehåll utifrån de processer, aktiviteter och 
rutiner som tagits fram i syfte att skapa god kvalitet för kunderna. 

Berättelsen ger exempel på olika kvalitetshöjande aktiviteter som genom-
förts, systematiskt kvalitetsarbete, hur vi arbetar med uppföljning och kon-
troller, hur vi hanterar negativa händelser, synpunkter och klagomål, sam-
verkan och personalens medverkan i kvalitetsarbetet. 

Ett exempel på aktivitet är genomförandet av kvalitetsdag för medarbe-
tarna då elva olika exempel på kvalitetshöjande aktiviteter i verksamhe-
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terna visades varvat med föreläsningar och musikunderhållning av Helge 
änglar. Kvalitetsdagen kommer vara en återkommande aktivitet framöver. 

Det systematiska kvalitetsarbetet består bland annat av verksamhetsupp-
följningar, egenkontroller, intern kontroll, analysdagar, avvikelsehantering 
och andra analyser och förbättringsarbete kopplat till exempelvis brukar-
undersökningarnas resultat. 

Kvalitetsberättelsen blickar även framåt och ger exempel på kvalitetshö-
jande aktiviteter som planeras under 2023. 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Godkänna Kvalitetsberättelsen 2022. 

Beslutsunderlag 
Kvalitetsberättelse 2022 

Tjänsteutlåtande Kvalitetsberättelse 2022, 2023-02-21  
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ON § 39 

Patientsäkerhetsberättelse 2022 
Änr ON 2023/83 

Beslut 
• Godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2022 gällande Omsorgsför-

valtningen Kristianstad kommun. 
• Godkänna patientsäkerhetsberättelser för 2022 gällande Norlandia- 

Amalia och Christiansro, Frösunda Lindåsa och Axeltorp. 
• Vardaga återkommer med sin patientsäkerhetsberättelse till april må-

nads sammanträde. 

 

Omsorgsnämndens behandling 
Ordförande föreslår att Vardaga återkommer med sin patientsäkerhetsbe-
rättelse till april månads sammanträde. Detta då patientsäkerhetsberättel-
sen ännu inte inkommit till förvaltningen vid tiden för dagens samman-
träde.  

Nämnden beslutar enligt förslag.  

 

Sammanfattning 
Patientsäkerhet handlar om skydd mot vårdskada. Enligt Patientsäkerhets-
lagen 2010:659 ska vårdgivaren senast 1 mars varje år, upprätta en patient-
säkerhetsberättelse . Skrivelsen ska utgöra underlag för hur det systema-
tiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits, presentera resultat samt ge 
förbättringsförslag för ökad patientsäkerhet. 
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Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Godkänna patientsäkerhetsberättelsen för 2022 gällande Omsorgs-

förvaltningen Kristianstad kommun. 

• Godkänna patientsäkerhetsberättelser för 2022 gällande Vardaga- 
Sommarlustvägen, Norlandia- Amalia och Christiansro, Frösunda 
Lindåsa och Axeltorp. 

 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsförvaltningen Kristianstad kommun 
2022 

Patientsäkerhetsberättelse Norlandia Amalia 2022 

Patientsäkerhetsberättelse Norlandia Christiansro 2022 

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Sommarlustvägen 2022 

Patientsäkerhetsberättelse Axeltorp 2022 

Patientsäkerhetsberättelse Frösunda Lindåsa 2022 
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ON § 40 

Hållbarhetsplan för omsorgsförvaltningen 
Änr ON 2023/77 

Beslut 
• Fastställa hållbarhetsplan för omsorgsnämnden. 

 

Sammanfattning 
Enligt styrkort 2022 skulle omsorgsförvaltningen ta fram en strategisk plan 
för hållbarhet. Förslag på hållbarhetsplanen bifogas handlingarna. Planen 
syftar till att säkra vårt hållbarhetsarbete ur såväl ekologiskt som socialt 
och ekonomiskt perspektiv och innehåller planerade aktiviteter 2023 till 
2026. 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
 

• Fastställa hållbarhetsplan för omsorgsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-02-16 

Förslag på hållbarhetsplan 
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ON § 41 

Innovationsplan för omsorgsförvaltningen 
Änr ON 2023/48 

Beslut 
• Fastställa innovationsplan för omsorgsförvaltningen. 

• Innovationsarbetet redovisas till omsorgsnämnden årligen. 

 

Omsorgsnämndens behandling 

Yrkanden 
Torgil Rundcrantz (M) yrkar på följande tillägg: 
Innovationsarbetet redovisas till omsorgsnämnden årligen. 

Nämnden beslutar enligt förslag.  

  

 

Sammanfattning 
Enligt styrkortet 2022 skulle omsorgsförvaltningen ta fram en innovations-
plan. Förslag på sådan plan bifogas handlingarna. Planen har formulerats 
utifrån fem byggstenar som tillsammans ska bidra till att höja innovations-
kapaciteten (innovationsvision, innovationsmodell, innovationsstruktur, 
innovationspartners, innovationskultur). 

Enligt nämndens beslut om att innovationsplanen ska tydliggöra betydel-
sen av den vårdnära personalen har följande ändringar gjorts: 

- Under inledningen, har ett nytt andra stycke skrivits (s.3)  
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- Ett nytt avsnitt kring kommunikation och delaktighet har 
formulerats för att skapa en samlad beskrivning kring hur 
arbetet med att involvera så många som möjligt är 
tänkt(s13-14).  

Andra inkommande förslag på ändringar har också bidragit till två mindre 
ändringar:  

- Meningen ”frigöra kunder och patienter från onödigt bero-
ende från oss” har bytts ut till:  ”frigöra kunder och patien-
ter till möjligheten att leva ett så självständigt liv som möj-
ligt” (s 5)  

Kristianstads pensionärsråd (KPR) och Kristianstads råd för funktionsstöd 
(KRF) finns det i dag en strukturerad samverkan med. Framöver kan sam-
verkan stärkas ytterligare. I bland annat innovationsplattformsarbetet 
kommer föreningarna bli viktiga samarbetsparter med att identifiera och 
ringa in utmaningar samt tillsätta personer som aktivt kan bidra i plattfor-
marna (s 11–12). 

 

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden 
• Fastställa innovationsplan för omsorgsförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2023-02-25 

Innovationsplan för omsorgsförvaltningen 
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ON § 42 

Informationsärende omsorgsnämnden 
Änr ON 2023/3 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Sammanfattning 
 

- Information nära vård 

- Information process och riskidentifiering  intern kontroll 
2023 

- Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgs-
boende samt korttidsboende 230310 

- Information från förvaltningschef 
Nämnden delgavs aktuell information om covid 19 – regio-
nen har hävt restriktionerna sedan 1 mars.  
Nämnden delgavs information om medialt ärende. 
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ON § 43 

Information domar 
Änr ON 2023/8 

Beslut 
• Domarna läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
 

Beslut 
Högsta förvaltningsdomstolen 2023-02-17, i mål nr 2249-22, 2250-22 

Kammarrätten i Göteborg 2023-02-13, i mål nr 5886-22 

Förvaltningsrätten i Malmö 2023-02-21, i mål nr 13296-22 
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Sammanträdesdatum 
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ON § 44 

Ärenden enligt lex Sarah 
Änr ON 2023/9 

Beslut 
• Informationen läggs till handlingarna.  

 

 

Sammanfattning 
 

Anmälan lex Sarah, hid ON 2023.191 
Utredning lex  Sarah,  hid ON 2023.192 
Anmälan lex Sarah, hid ON 2023.129 
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