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Asa Ollerstam Lundh förvaltningschef, Helena Andersson nämndsekreterare, 
J osefine Leth kommunikatör, Malena Sylvan verksamhetschef, Marina Caggianella 
enhetschef § 1, Elin Saarikari tf verksamhetschef, Wagram Hakopian 
myndighetschef, Ingela Bengtsson verksamhetschef, Ulrika Bengtsson tf 
verksamhetschef, Yvonne Kvist avdelningschef 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Omsorgsförvaltningen, 2022-01-28 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Hä s eh lms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§1 

lnformationsärende 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Malena Sylvan verksamhetschef och Marina Caggianella enhetschef informerar om 
hantering av privata medel inom personlig assistans. 

Marina Caggianella enhetschef informerar om heltid som norm. 

Elin Saarikari tf verksamhetschef informerar om flytten till Björksäter. 

Wagram Hakopian myndighetschef informerar om avidentifierade ärende. 

Utdelning av kvalitetspriset 2021 
Projekt Livshaket tilldelas omsorgsnämndens kvalitetspris med följande motivering: 
Hemtjänstgruppen i Hästveda har med projektet Livshaket arbetat för att motverka 
ensamhet samt psykisk och fysisk ohälsa. Med individen i fokus och nytänkande har 
de ökat livskvaliteten hos äldre. 

Omsorgsnämnden 

Justering 
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Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Häss e o s 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§2 

Ledningssystem systematiskt kvalitetsarbete 
Dnr: OF 2021/843 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar: 

1. att fastställa föreslaget ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för 
omsorgs nämnden 

2. att föreslaget ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ersätter 
K valitetsledningssystem 2014 

3. att ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska revideras senast ett år 
efter fastställandedatum 

4. att omsorgsförvaltningen tillåts göra mindre redaktionella uppdateringar i 
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete utan krav på beslut 1 
omsorgsnämnden 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) medges lämna följande protokollsanteckning: 
"Gör inte vetenskap av allt. Lägg mer tid på praktisk kvalitet än teoretisk. 
Dokumentet är alldeles för omfattande. Ingen varken hinner ta del av eller sätta sig 
in i denna handling och därmed blir den verkningslöst. Följ lagen samt se och lyssna 
på individen (omsorgstagarna)." 

Beskrivning av ärendet 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011 :9) anger att alla verksamheter i hälso- och sjukvården 
och tandvården måste ha ett ledningssystem. Ledningssystemet ska användas för att 
säkra kvalitet i, samt planera, leda och förbättra verksamheten. Ledningssystemet 
ska användas för att: 

- systematisk och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 
- planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheterna. 

Med utgångspunkt i dokumenterade processer och rutiner samt ett systematiskt 
förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska 
förbättringsarbetet ska bestå av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser. 

Omsorgs nämnden 

Justering 
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Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Häss holms 
o mun 

Omsorgsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-01-10, § 2, omsorgsnämnden 
följande beslut: 

Omsorgsnämnden beslutar: 
1. att fastställa föreslaget ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för 

omsorgsnämnden 
2. att fastställa föreslaget ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för 

omsorgsnämnden 
3. att föreslaget ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ersätter 

Kvalitetsledningssystem 2014 samt Rutin systematiskt kvalitetsarbete 
beslutad 2020-09-24, reviderad 2021-09-28 (OF-FV-RU-0346) 

4. att ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska revideras senast ett år 
efter fatsställandedatum 

5. att omsorgsförvaltningen tillåts göra mindre redaktionella uppdateringar i 
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete utan krav på beslut i 
omsorgsnämnden 

Susanne Lottsfeldt (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Hässl halms 
o mun 

Omsorgsnämnden 

§3 

Överenskommelse mellan nämnder 
Dnr: OF 2021/838 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att fastställa revideringen av överenskommelse om 
samarbete mellan socialnämnden och omsorgsnämnden Hässleholms kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Verksamhetschefer för socialförvaltningen respektive omsorgsförvaltningen har 
berett ärendet genom att se över och revidera befintlig överenskommelse om 
samarbete mellan socialnämnden och omsorgsnämnden i Hässleholms kommun. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott överlåter 2022-01-10, § 3, åt omsorgsnämnden att 
fatta beslut. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§4 

Remiss, riksintressen i hälso- och sjukvård 
Dnr: OF 2021/801 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta omsorgsförvaltningens förslag till yttrande på 
remissen "Riksintressen i hälso- och sjukvård". 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) medges lämna följande protokollsanteckning: 
"Vi anser att svaren leder till ökad byråkrati och en svällande administration med bl. 
a. oklara lydnadsförhållanden." 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på betänkande av 
Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i framtidens 
hälso- och sjukvård. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen 
eller materialet i betänkandet, undantag gäller för förslaget som rör ett statligt 
fastighets bolag. Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 4 
februari 2022. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-01 -10, § 4, omsorgsnämnden 
följande beslut: 
Omsorgsnämnden beslutar att anta omsorgsförvaltningens förslag till yttrande på 
remissen "Riksintressen i hälso- och sjukvård". 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Om sorgsnämnden 

§5 

Uppföljning placering privata vårdgivare 
Dnr: OF 2021/860 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revidera fastställt 
program för "Uppföljning av privata vårdgivare" med anledning av att uppföljning 
hos ramavtalsupphandlade privata vårdgivare redan görs av Skånes kommuner. 

Beskrivning av ärendet 
I fastställt program för "Uppföljning av privata vårdgivare" står det att "Varje 
nämnd ska upprätta en årlig plan för uppföljningen som beskriver när och på vilket 
sätt som avtal och verksamhet ska följas upp" och att "Planen bör omfatta samtliga 
utförare oavsett driftsform". Kommunen har inte uppföljningsansvaret mer än på 
individnivå av de verksamheter som är ramavtalsupphandlade. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-01-10, § 5, omsorgsnämnden 
följande beslut: 
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktig att revidera fastställt 
program för "Uppföljning av privata vårdgivare" med anledning av att uppföljning 
hos ramavtalsupphandlade privata vårdgivare redan görs av Skånes kommuner. 

Susanne Lottsfeldt (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Hässleholms 
om un 

Omsorgsnämnden 

§6 

Intern kontroll 2022 - revidering 
Dnr: OF 2021/867 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att fastställa föreslagen plan för intern kontroll och risk
och väsentlighetsanalys för omsorgsförvaltningen för år 2022, med uppföljning av 
punkten som gäller hantering av privata medel senast 2022-05-31. 

Reservationer 
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Yrkande 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar återremiss av ärendet. 
Karin Axelsson (M) yrkar avslag till återremiss samt yrkar bifall till intern kontroll 
men önskar uppföljning av omsorgsförvaltningen av punkten som gäller hantering 
av privata medel senast 2022-05-31. 

Omröstning 

Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras i dag eller om ärendet ska 
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras i dag. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill att ärendet avgörs i dag 
röstar ja. Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej." 

8 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Christer Welinder (S), Margaretha Lindqvist 
(KD), Mikael Koenen (L), Meta Jarl (S), Anders Wallentheim (S), Anna Pålsson (C), 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Följande röstar nej: Susanne Lottsfeldt (SD), Torgny Holmberg (SD), Mats Ekwall 
(SD) 

Omsorgsnämnden har därmed beslutat att ärendet ska avgöras i dag. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Hässl olms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

Ordförande ställer därefter fråga om till.äggsyrkandet gällande uppföljning av 
punkten som gäller hantering av privata medel senast 2022-05-31 och finner det 
bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Intern kontroll är en del av kommunens systematiska kvalitetsarbete. Med intern 
kontroll menas de insatser som görs för att säkerställa att planering, genomförande, 
rapportering, uppföljning och utvärdering i den kommunala organisationen 
fungerar. Fokus ligger på verksamhetens resultat och syftet är att säkerställa att de 
övergripande målen uppfylls och att de system som används i verksamheten 
fungerar tillförlitligt. 
Plan för intern kontroll tas fram genom att en risk- och väsentlighetsanalys görs av 
de huvudsakliga arbetsmomenten som ingår i nämndens uppdrag. Förvaltningen har 
identifierat nya kontrollområden för 2022 utifrån en upprättad bruttorisklista. 
Förslag till plan hanterades vid omsorgsnämndens sammanträde 2021-12-14 och 
har nu enligt nämndens önskemål kompletterats med en punkt (4) rörande 
hantering av privata medel. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott överlåter 2022-01-10, § 6, åt omsorgsnämnden att 
fatta beslut. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Hässlehol s 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§7 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att lägga följande delegations beslut med godkännande 
till handlingarna: 

Delegationsbeslut avseende SoL och LSS under december 2021 

Delegationsbeslut avseende avskrivningar 10:16-10:18 

Avtalsrapport Tillsvidareanställningar december 2021 
Avtalsrapport Tidsbegränsade anställningar december 2021 

Protokoll 

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-01-10 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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~DESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01 -25 

Omsorgsnämnden 

§8 

Övriga anmälningar 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) medges lämna följande protokollsanteckning: 
"Vi godkänner inte KF § 259 samt KS § 226." 

Beskrivning av ärendet 

KF § 257 
Revidering av riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun 

KF § 259 
Förvärv av Hässleholm Björksäter 4 med mera 

KF § 263 
Återföring av ramtillskott från omsorgsnämndens driftbudgetram avseende 
äldreomsorgssatsning 

KS § 225 
Effektivisering av kommunens lokalbestånd - framtagning av ett nytt 
åtgärdsprogram 

KS § 226 
Lokalförsörjningsplan för Hässleholms kommun 2022-2026 

KS § 227 
Kapacitetsutredningar för samtliga kommunens lokaler som verksamheten 
nyttjar 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H .. ss h I s 
kommun 

Om sorgsnämnden 

SAlvllvlANTR.ÄDESPROTO KOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Målstyrningsdokument 2022 Omsorgsnämnden 

Statistik 2021 

FÖS 2022-01-17 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Omsorgsnämnden 

§9 

Aktuellt i verksamheten 

Beslut 

SAlvIMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Asa Ollerstam Lundh förvaltningschef informerar om följande: 

• Tjänster 

• Covidläget 

• Pausade insatser 

• Delade turer 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Reservat

ion 
Punkt 8 
Intern 

kontrollplan, Hantering av privata medel 
Omsorgsnämnden 2022-01-25  

 
På förekommen anledning vill Sverigedemokraterna att omsorgsnämnden 
utökar, säkerställer och tydliggör sin kontrollplan för hantering av kontanta 
medel. Vi vill att politiken gör allt som går för att säkerställa 
omsorgstagarnas ekonomiska säkerhet. De största frågetecknen för oss är 
följande: 

• För att vara en intern kontrollplan anser vi att den är otydlig och  
inte ger den information som krävs för att vi ska kunna ta ett korrekt 
beslut som vi vet tryggar de boendes ekonomiska säkerhet. 

• Vi vill ha en utökad frekvens till 4 gånger/år med en särskild 
uppföljning för nämnden efter varje granskning. 

• Rutinerna som nämns är oklara. Vi hade önskat en bilaga med tydlig 
beskrivning på vilka rutiner vi har samt hur dessa skall följas upp. 

 

På grund av ovanstående yrkade vi på en återremiss där våra 
påpekande klargörs och underlaget kompletteras, då vårt yrkande ej 
vann gehör väljer vi att reservera oss mot detsamma. 

 
 
 
____________________                                    
Susanne Lottsfeldt (SD) 
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