
H··sslehol 
kommun 

Om sorgsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturhuset Vita Salongen/Teams, 2022-03-29, kl. 9:00-12:25 
Ajournering kl. 11:29 - 11:35 §28 
Susanne Lottsfeldt (SD) 
Christer W elinder (S) 
Margaretha Lindqvist (KD) 
Mikael Koenen (L) 
Meta Jarl (S) 
Anders Wallentheim (S) kl. 09:00-11:14, (§§ 24-28) 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) 
Torgny Holmberg (SD) 
Mats Ekvall (SD) 
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Tobias Vemmenby (L), Margaretha Rud (S), Anita Peterson (V) kl. 11:14-12:25 
(§§ 29-33) 

Karina Olsson (SD) 
Bo Göran Svensson (SD) kl. 09:27-12:25 
Anita Peterson (V) 

Asa Ollerstam Lundh förvaltningschef, Christoffer Solberg nämndsekreterare, 
Stina Linden Anhörigstrateg §24, Tina Thomasson verksamhetschef §24, Ingela 
Bengtsson Verksamhetschef §24, Marija Smrekar Medicinskt ansvarig rehabilitering 
§24, Geanina Jonsson Enhetschef §25, Maria Persson socialt ansvarig samordnare, 
Birgitta Ljungbeck MAS sjuksköterska §29, Wagram Hakopian myndighets chef 
§30, Derlita Mattsson biträdande myndighetschef, Yvonne Kvist avdelningschef, 

Margaretha Lindqvist (KD) 

Omsorgsförvaltningen, 2022-04-04 

§§ 24 - 33 

Sekreterare 

Ordförande 

. lbetg 

l _ _;}lt) (/j,t{!,f... ~ 
Susanne Lottsfeldt (SD) 

Justerare /~~/4✓;;pku'A 
Margaretha Lindqvist (KD) /- . 



ässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Omsorgsnämnden 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

S.AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Omsorgs nämnden 

2022-03-29 

2022-04-05 

2022-04-27 

Omsorgs förvaltningen 

C; (7 
......... · ; ..................... . .... .... . . ' ................ . 
Christoffer Solberg 

Utdraget bestyrkes 
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SAlvfMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Hässl holms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

lnformationsärende § 24 

Månadsuppföljning februari 2022 § 25 

Kvalitetsberättelse 2021 § 26 

Remiss, förslag nya föreskrifter § 27 

Svar på motion angående att få fler i arbete eller sysselsättning av § 28 
dem som har psykisk ohälsa 

Handlingsplan patientsäkerhetsberättelse 2021 § 29 

Ej verkställda beslut kvartal 4 2021 § 30 

Anmälan av delegationsbeslut § 31 

övriga anmälningar § 32 

Aktuellt i verksamheten § 33 

Omsorgsnämnden 

Justering.,,8 

~~ 

Utdraget bestyrkes 
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Om sorgsnämnden 

§ 24 

I nformationsärende 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Omsorgsnämnden tackar för informationen och beslutar att lägga dessa till 
handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Stina Linden anhörigstrateg, informerar om anhörighetstöd. 

Tina Thomasson verksamhetschef, informerar om Björksätet. 

Ingela Bengtsson verksamhetschef, informerar om planering inom hemtjänsten. 

Marija Smrekar Medicinskt ansvarig rehabilitering, informerar om 
prioriteringsordning 

Omsorgsnämnden 

Justerin.9.,A Utdraget bestyrkes 

~ 
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Hässleholms 
ommun 

Om sorgsnämnden 

§ 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Månadsuppföljning februari 2022 
Dnr: OF 2022/210 

Beslut 

Omsorgsnämndens beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 28 

februari 2022 och att omsorgsnämnden får på nästa nämndsmöte en 

djupare föredragning angående situationen avseende köpta platser, ej 

verkställda beslut samt behovet av korttidsplatser. 

Yrkande 
Christer W elinder (S) yrkar tillägg till liggande förslag till beslut; 

Att omsorgsnämnden får på nästa nämndsmöte en djupare föredragning 
angående situationen avseende köpta platser, ej verkställda beslut samt 
behovet av korttidsplatser. 

Omröstning 
Ordförande ställer först liggande förslag till beslut under proposition och finner det 
bifallet. 
Ordförande ställer därefter Christer Welinders tilläggsyrkande under proposition 
och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Omsorgsnämnden redovisar i sitt månadsbokslut per 28 februari 2022 ett 

överskott mot budget med 19 ,8 mnkr. I utfallet för perioden saknas 

kostnader relaterade till internhyra(16,1mnkr), lokalvård(1 mnkr), IT

tjänster(2,3 mnkr) samt kompensation för höga sjuklöner(3,1 mnkr), 

sammanlagt 16,3 mnkr. Utfallet för perioden visar efter justering ett 

överskott på 3,5 mnkr. 

Omsorgs nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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5 

Om sorgsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMlvJANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-29, § 28, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott överlåter åt omsorgsnämnden att fatta beslut. 

Sänt till: 
Ekonomikontoret 
Revisionen 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Omsorgsnämnden 

§ 26 

Kvalitetsberättelse 2021 
Dnr: OF 2022/156 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna framlagt förslag till kvalitetsberättelse för 

2021 och att omsorgsförvaltningen om ett halvår återkopplar med en kort 

statusrapport. 

Yrkande 
Margaretha Lindqvist (Iill) yrkar att omsorgsförvaltningen återkopplar om ett 
halvår med en kort statusrapport. 

Omröstning 
Ordförande ställer först liggande förslag under proposition och finner det bifallet. 
Ordförande ställer därefter Margaretha Lindqvists tilläggsyrkande under proposition 
och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Socialstyrelses föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, kap 7 § 1 bör den som bedriver 
socialtjänst (SoL) eller verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. 
Tanken med en kvalitets berättelse är att den är öppen och tydligt visar 
uppdragsgivare samt andra intresserade parter hur verksamheten har arbetat med 
att utveckla och säkra kvaliten i verksamheten under året som gått, åtgärder 
uppnådda resultat och forbättringsområden. 

Omsorgsnämnden 

Justering 7'l Utdraget bestyrkes 
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Hässleho ms 
k mmun 

Om sorgsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-14, § 20, följande: 
Omsorgsnämndens arbetsutskott överlåter åt omsorgsnämnden att fatta beslut. 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 
Maria Persson 

Omsorgsnämnden 

Justering A 

1.~?-/1; 
Utdraget bestyrkes 

8 (20) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Hässl holms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 27 

Remiss, förslag nya föreskrifter 
Dnr: OF 2022/118 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta omsorgsförvaltningens förslag till yttrande över 

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om smittförebyggande 

åtgärder i vissa verksamheter enligt SoL och LSS. 

Beskrivning av ärendet 
Socialstyrelsen fick i juni 2020 i uppdrag av regeringen att undersöka behovet av 

föreskrifter för att förhindra smittspridning av covid-19 inom vissa verksamheter 

riktade till äldre personer med funktionsnedsättning. I arbetet med uppdraget 

framkom det att såväl myndigheter som verksamheter och organisationer framhöll 

vikten av att arbeta utifrån basala hygienrutiner och ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete för att förhindra smittspridning av covid-19. Socialstyrelsens 

bedömde att föreskrifter skulle kunna stärka och skapa uthållighet i det arbete som 

pågår i många kommuner och verksamheter för att förebygga smittspridning. 

Många åtgärder som är effektiva för att hindra smittspridning av covid-19 är även 

effektiva mot andra typer smittsamma sjukdomar. En av slutsatserna i rapporten var 

därför att ett regelverk inte bör begränsas till en sjukdom såsom covid-19. Ett 

regelverk för smittförebyggande åtgärder bör istället vara generellt, då många vanligt 

förekommande sjukdomar som t.ex. influensa och vinterkräksjuka också orsakar 

lidande, dödsfall och stora kostnader. Utgångspunkten för föreliggande föreskrift 

och råd har varit att förslagen ska avse åtgärder för att generellt förebygga och 

förhindra smitta och smittspridning i vissa verksamheter enligt SoL och LS. En av 

de viktigaste förebyggande åtgärderna för att förhindra smittspridning och 

vårdrelaterade infektioner i vård och omsorg är god följsamhet till basala 

hygienrutiner och klädregler. Det krävs även kunskap och rutiner för städning och 

rengöring, tvätt, desinfektion och hantering av smittförande avfall, samt kunskap 

om tex. smittämnen och smittvägar. Verksamheter behöver även samverka och vid 

behov få stöd från vårdhygienisk expertis. 

Asa Ollerstam Lundh, förvaltningschef föredrar i ärendet. 

Omsorgs nämnden 

Justering ~ 

Lt/«1 .__ 

Utdraget bestyrkes 
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H··s leholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-14, § 21, följande: 
Omsorgsnämndens arbetsutskott överlåter åt omsorgsnämnden att fatta beslut. 

Sänt till: 
Kommunlednings fö1-valtningen 
Socialstyrelsen 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA.MMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Häss holms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 28 

Svar på motion angående att få fler i arbete eller 
sysselsättning av dem som har psykisk ohälsa 
Dnr: OF 2022/144 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar följande: 

• Att eventuell vidare utredning genomförs efter föreslagna lagändringar av 
arbetsförmedlingens nya regelverk genomförts, vilka väntas träda i kraft runt 
halvårsskiftet 2022. 

• Att anse motionen vara besvarad. 

Reservationer 
Christer Welinder reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Anita Peterson M medges lämna följande protokollsanteckning: 
"Vänsterpartiet är mycket positiv till motionen och då det är en grupp som behöver 
allt stöd för att må så bra som möjligt." 

Yrkande 
Christer Welinder (S) yrkar att anta socialnämndens förslag vilket är följande; 

Motionen bifalles på så sätt att låta utreda frågan i enlighet med socialförvaltningen, 
arbetsmarknadsförvaltningen och omsorgsförvaltningens förslag samt att undersöka 
möjligheten ansöka hos Samordningsförbundet Skåne Nordost (Pinsam) om ett 
samverkansprojekt för rehabiliteringsåtgärder med syfte att få fler med psykisk 
ohälsa i arbete. 

Torgny Halmberg (SD), Ulrika Widmark Barnekow (FV) och Tobias Wemmenby 
(L) yrkar bifall till liggande förslag. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H'" sslehol s 
kommun 

Om sorgsnämnden 

Omröstning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Ordförande ställer frågan om nämnden ska besluta enligt liggande förslag eller 
besluta enligt yrkandet från Christer Welinder (S) och finner att nämnden ska 
besluta enligt liggande förslag. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill besluta enligt liggande 
förslag röstar ja. Den som vill besluta enligt Christer Welinders yrkande röstar nej. 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Tobias Wemmenby (L), Susanne Lottsfeldt (SD), Margaretha 
Lindqvist (KD), Mikael Koenen (L), Ulrika Widmark Barnekow (FV), Torgny 
Holmberg (SD), Mats Ekvall (SD) 

Följande röstar nej: Christer Welinder (S), Meta Jarl (S), Anders Wallentheim (S), 
Margareta Rud (S) 

Omsorgsnämnden har därmed beslutat enligt liggande förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna har framställt en motion kring kommunens skyldighet att hjälpa 
alla invånare till arbete eller sysselsättning. De vill att berörda förvaltningar tar fram 
ett koncept så att fler personer med psykisk ohälsa kommer ut på arbetsmarknaden 
och att verksamheten startas snarast, dock senast i augusti 2022. 
Representanter från arbetsmarknads-, social- och omsorgsförvaltningen har 
diskuterat frågan utifrån respektive nämnds ansvarsområden och möjligheter till 
samverkan inom ramen för dessa. Tjänstepersonerna var samstämmiga i 
uppfattningen att förslaget bör utredas vidare för att analysera förutsättningar för en 
eventuell ny verksamhet och samverkan framöver. 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Om sorgsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-14, § 22, följande: 
Omsorgsnämndens arbetsutskott överlåter åt omsorgsnämnden att fatta beslut. 

Sänt till: 
Arbetsmarknadsnämnden 

Socialnämnden 

Kommunlednings förvaltningen 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAf./IMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 29 

Handlingsplan patientsäkerhetsberättelse 2021 
Dnr: OF 2022/30 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna handlingsplanen för 
patientsäkerhetsberättelsen som utgår ifrån de förbättringsområde som redovisats i 
patientsäkerhetsberättelsen för 2022. 

Omsorgsförvaltningen återkopplar till omsorgsnämnden vad gäller målen i 
Patientsäkerhetsberättelsen, till nämndens sammanträde i september 2022. 

Yrkande 
Mikael Koenen (L) yrkar tillägg till liggande förslag till beslut; 
att omsorgsnämnden får en återkoppling vad gäller målen i 
Patientsäkerhetsberättelsen, till nämndens sammanträde i september 2022. 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag under proposition och finner et bifallet. 
Ordförande ställer därefter Mikael Koenen tilläggsyrkande under proposition och 
finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Under 2021 har mycket av tiden lagts på att identifiera patientsäkerhetsrisker och 
förbättringsområden samt skapa åtgärdsplaner för dessa. Det finns nu en struktur 
för hur arbetet med att öka patientsäkerheten ska se ut inom alla områden. Ett 
särskilt viktigt område är avvikelsehanteringen där förvaltningen behöver ta ett 
omtag för att säkerställa att alla medarbetare och chefer arbetar med detta på ett 
strukturerat sätt. För detta finns det både kort- och långsiktiga planer. Ett annat 
viktigt område är att få det processorienterade ledningssystemet på plats för att 
skapa förutsättningar för alla medarbetare och chefer att arbeta med systematiskt 
kvalitetsarbete på ett strukturerat sätt i syfte att nå en hög patientsäkerhet i allt 
arbete. Parallellt med dessa förbättringsområden finns det också mer områdes
specifika åtgärdsplaner för att öka kompetensen inom olika områden som till 
exempel vårdhygien, palliativ vård, dokumentation och demenssjukdomar. Det 
finns också åtgärdsplaner direkt kopplade till omställningen mot en god och nära 
vård, där utvecklingsarbete pågår såväl internt som tillsammans med externa 
vårdgivare. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

-;f_::lfj 
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Hässleholms 
.komm 

Om sorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Handlingsplanen utifrån patientsäkerhetsberättelsen 2021 beskriver 2022 års 
åtgärdsplaner för ökad patientsäkerhetsarbetet inom följande områden: 
Systematiskt kvalitetsarbete 
Vårdhygien 
Omställningen till en god och nära vård ur ett patientsäkerhetsperspektiv 
Patientsäkerhetskultur 
Palliativ vård 
Dokumentation 
Läkemedels hantering 
Nutrition och risk för undernäring 
Demenssjukdomar 
Delegeringar 
A vvikelsehantering 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Enbart till godo. 

Barnperspektivet 

Enbart till godo. 

Ekonomiska konsekvenser 

Enbart till godo. 

Birgitta Ljungbäck MAS sjuksköterska, informerar om handlingsplanen. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-14, § 23, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott överlåter åt omsorgsnämnden att fatta beslut. 

Sänt till: 
Förtroendevalda revisorer 
Kommunala pensionärsrådet 
Kommunala tillgänglighetsrådet 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Om sorgsnämnden 

§ 30 

Ej verkställda beslut kvartal 4 2021 
Dnr: OF 2022/72 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar följande; 

Godkänna sammanställningen av ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) per 2022-01 -01, som lämnats till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Besluta att handlingarna överlämnas till kommunfullmäktige och 
kommunrevision. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsförvaltningen har lämnat sammanställning över ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS för fjärde kvartalet 2021 till IVO. 
Förvaltningen har analyserat underlaget och konstaterar att de flesta 
beslut är på gång att verkställas, följas upp eller har avslutats. 

Wagram Hakopian myndighetschef informerar om ej verkställda 
beslut kvartal 4 2021. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-03-14, § 24, följande: 
Omsorgsnämndens arbetsutskott överlåter åt omsorgsnämnden att fatta beslut. 

Sänt till: 
Kommnnfn))mäktige 
Kommunens revisorer 
Ivo 
Omsorgs förvaltningen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Omsorgsnämnden 

§ 31 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Delegations beslut avseende avskrivningar 10:20-10:22 

Delegationsbeslut avseende SoL och LSS under februari 2022 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 32 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Omsorgsnämnden beslutar att lägga följande anmälningsärende med godkännande 
till handlingarna 

KF § 20 Revisionsrapport - granskning av budgetprocessen i 

Hässleholms kommun 

KF § 31 Motion om central bemanningsenhet för alla 

kommunala verksamheter 

KS § 31 Aterrapportering av uppdrag att ta framberäkningsunderlag för 
brandskydd i kommunens samtliga särskilda boenden 

KS § 32 Aterrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för 
installation av säkra lösningar för laddning av elfordon inom 
hemtjänstverksamheten 

KS § 33 Aterrapportering av uppdrag att utreda förutsättningarna för 
installation av kylsystem/kylaggregat i kommunens särskilda boenden 

KS § 39 Riktlinjer för grafisk profil - uppdatering och komplettering 

TN § 9 Förbättrat inomhusklimat/rumskyla ÄBO 

TN § 10 Laddstolpar ÄBO 

TN § 11 Brandskyddsåtgärder ÄBO 

Kommunrevisionen 
Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2021 

Omsorgsnämnden 

Juste~:g_J ~~ ~/1 

--~✓~ 

Utdraget bestyrkes 
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Häs I holms 
ommun 

Om sorgsnämnden 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning 
Energiuppföljning 2021 - Analys 

Köpmannen 

AMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Trafikbullerutredningen -Teknisk rapport 10258915.01 

Samråds handling 
Planbeskrivning - Detaljplan för Köpmannen 4 

Detaljplan för Köpmannen 4 m.fl 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden informerar om samråd 14 
mars 2022 - 4 april 2022 

Plankarta köpmannen 

FÖS 2022-03-21 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

/~, ,,, 
_:)•-\, ' 
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Hässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 33 

Aktuellt i verksamheten 

Beslut 

SAMMANnlÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
A sa Ollerstam Lundh informerar om; 

• Björksäter framåt 
• Covid 
• Delade turer 
• Arbetet med Hälso- och sjukvårdsorganisationen 
• Civilt försvar 

Omsorgsnämnden 

Justeri~ / 

( {_)_ 

Utdraget bestyrkes 

20 (20) 
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