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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

Omsorgsnämnden 

§ 37 

lnformationsärende 

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

Beskrivning av ärendet 

Sarah Dahlberg kvalitetsutvecklar, föredrar om ej verkställda beslut kvartal 1. 

Wagram Hakopian myndighetschef och Geanina Jonsson enhetschef ekonomi 
föredrar om analys av köpta platser 2022-04-07. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Häss e olms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 38 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

Granskningsrapport med missiv inköp 
skyddsutrustning 
Dnr: OF 2022/170 

Beslut 
Omsorgsnämnden besluta följande: 

• 

• 

• 

• 

Anta omsorgsförvaltningens förslag till svar på revisorernas 
rekommendationer utifrån granskningen av processen för inköp av 
skyddsutrustning. 

Interna kontrollen kompletteras med uppföljning av följsamhet till 
kommunfullmäktiges inköps- och upphandlingspolicy. Förvaltningschefen 
genom enhetschefen för ekonomi ansvarar för uppföljningen. 

Texten under punkten "Säkerställa följsamhet till kommunfullmäktiges 
inköps- och upphandlingspolicy" ändras från "Ansvarsfördelningen 
gällande inköp och upphandling i förvaltningen är förtydligat. Enhetschef 
för ekonomi/ system och teknik utsetts för detta uppdrag." till 
"Ansvarsfördelningen gällande inköp och upphandling i förvaltningen är 
förtydligat. Enhetschef för ekonomi/ system och teknik kontrollerar att 
samtliga upphandlingar görs enligt gällande styrdokument och 
lagstiftning.". 

Stryka sista punkten under "Säkerställa följsamhet till kommunfullmäktiges 
inköps- och upphandlingspolicy" som lyder "Uppföljning av eventuella 
avvikelser gällande inköp av högre belopp utifrån ansvarsnivå redovisas för 
omsorgsnämndens arbetsutskott varje kvartal.". 

Yrkande 
Christer Welinder (S) yrkar följande tillägg till liggande förslag under punkten 
"Säkerställa följsamhet till kommunfullmäktiges inköps- och upphandlingspolicy": 
Interna kontrollen kompletteras med uppföljning av följsamhet till 
kommunfullmäktiges inköps- och upphandlingspolicy. Förvaltningschefen genom 
enhetschefen för ekonomi ansvarar för uppföljningen. 

Karin Axelsson (M) yrkar följande ändring i texten under punkten "Säkerställa 
följsamhet till kommunfullmäktiges inköps- och upphandlingspolicy": 
Texten ändras från "Ansvarsfördelningen gällande inköp och upphandling i 
förvaltningen är förtydligat. Enhetschef för ekonomi/ system och teknik utsetts för 
detta uppdrag." till "Ansvarsfördelningen gällande inköp och upphandling i 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

Häss e olms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

förvaltningen är förtydligat. Enhetschef för ekonomi/ system och teknik 
kontrollerar att samtliga upphandlingar görs enligt gällande styrdokument och 
lagstiftning.". 

Mikael Koenen (L) yrkar bifall till liggande förslag med ändring att sista punkten i 
det ovannämnda avsnittet stryks. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag under proposition och finner det bifallet. 

Ordförande ställer därefter Christer Welinders (S) tilläggsyrkande under proposition 
och finner det bifallet. 

Ordförande ställer därefter Karin Axelssons (M) ändringsyrkande under proposition 
och finner det bifallet. 

Ordförande ställer därefter Mikael Koenens (L) ändringsyrkande under proposition 
och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun 
genomfört en fördjupad granskning med syfte att bedöma om omsorgsnämnden 
har säkerställt en tillräcklig styrning och uppföljning av inköpsprocessen avseende 
skyddsutrustning 2021. Revisorerna delar EYs bedömning att omsorgsnämnden 
brustit i sin styrning och uppföljning av inköpsprocessen och de rekommendationer 
som redovisas i rapporten. Omsorgsnämndens svar på de rekommendationer som 
framförts ska ha inkommit till revisorerna senast 2022-06-03. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-11, § 32, följande: 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar överlåta åt omsorgsnämnden att fatta 
beslut i ärendet. 

Sänt till: 
Revisorerna 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAI\1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

Hässle olms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

Kommunlednings förvaltningen 

§ 39 

Redovisning fasa ut delade turer äldreomsorgen 
Dnr: OF 2021/538 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar följande: 

• Godkänna omsorgsförvaltningens redogörelse för hur de delade turerna 
inom äldreomsorgen börjat fasas ut och ett kvalitetshöjande arbete 
påbörjats. 

• Ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att också fortsatt arbeta för att 
begränsa de delade turerna i förvaltningens verksamheter utifrån 
ekonomiska förutsättningar och med medarbetares och chefers delaktighet. 

• Ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att senast vid omsorgsnämnden i 
november återkomma med förslag på hur resterande medel ska användas 
samt med en uppföljning av det fortsatta arbetet med schema. 

Beskrivning av ärendet 
Den 5 oktober 2021 beslutade omsorgsnämnden att ge omsorgsförvaltningen i 
uppdrag att utifrån de ekonomiska förutsättningarna påbörja arbetet med att fasa ut 
delade turer inom äldreomsorgen för att skapa attraktivare scheman för 
medarbetarna och kvalitetstid för de äldre. Finansieringen skulle ske med hjälp av 
'statsbidraget "Säkerställa en god vård och omsorg för äldre personer". Muntlig 
återkoppling på hur arbetet fortskridit har skett vid varje nämnd och 
förvaltnings samverkan. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-11, § 33, följande: 

1. Godkänna omsorgsförvaltningens redogörelse för hur de delade turerna 
inom äldreomsorgen börjat fasas ut och ett kvalitetshöjande arbete 
påbörjats. 

2. Ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att också fortsatt arbeta för att 
begränsa de delade turerna i förvaltningens verksamheter utifrån 
ekonomiska förutsättningar och med medarbetares och chefers delaktighet. 

3. Ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till omsorgsnämnden med en 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

Om sorgsnämnden 

uppföljning av det fortsatta arbetet med schema i november. 

4. Omsorgsförvaltningen ska återkomma till omsorgsnämnden med hur 
resterande medel ska användas. 

Sänt till: 

Omsorgs förvaltningen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

H .. ssle olms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 40 

Delegeringsregler för omsorgsnämnden 2022 
Dnr: OF 2022/205 

Beslut 
Omsorgsnärnnden beslutar följande: 

1. Delegeringsregler för omsorgsnämnden 2022 fastställs enligt förslag. 

2. Mindre redaktionella justeringar i delegeringsreglerna beslutas av 
förvaltningschef på omsorgsförvaltningen utan att nytt beslut krävs av 
omsorgsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsnämnden fattade 2020-12-15 beslut om delegeringsregler för 
omsorgsnämnden 2021, § 82/2020, dnr ON 2020/872. På grund av nyrekrytering, 
förändring i tjänstebenämningar och lagstiftning krävs en uppdatering av 
delegeringsreglerna. Förändringar är gulmarkerade för att lätt kunna utläsas. 
För att förenkla uppdatering av delegeringsreglerna föreslås att förvaltningschefen 
fortsättningsvis får besluta om mindre redaktionella justeringar i dokumentet. Det 
kan röra sig om uppdatering vid förändring i lagstiftning, tjänstebenämningar eller 
liknande. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnärnndens arbetsutskott beslutade 2022-04-11, § 34, följande: 
1. Delegeringsregler för omsorgsnämnden 2022 fastställs enligt förslag. 
2. Mindre redaktionella justeringar i delegeringsreglerna beslutas av 

förvaltningschef på omsorgsförvaltningen utan att nytt beslut krävs av 
omsorgsnämnden. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

Hässl holms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 41 

Motion kostnadsfria halkskydd/broddar, uppdrag 
Dnr: OF 2022/151 

Beslut 
a) Att kostnadsfria broddar erbjuds till personer från 65 år inför 

vintersäsongen 2022/2023. 
b) Att funktionshindrade personer under 65 år inte erbjuds kostnadsfria 

broddar. 
c) Att kommunfullmäktige utser ansvarig förvaltning och anvisar finansiering 

för att möjliggöra genomförandet. 
d) Att kontaktcenter ombesörjer utlämning av broddar till aktuell åldersgrupp. 

Reservationer 
Karin Axelsson (M) Margaretha Lindqvist (Iill) Mikael Koenen (L) och Ulrika 
Widmark Barnekov (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Christer Welinder (S) yrkar ändring på liggande förslag till beslut; 
att ändra punkt a och b i liggande förslag så att åldern ändras från 77 år till 65 år. 

Margaretha Linqvist (Iill), Mikael Koenen (L) yrkar bifall till liggande förslag. 

Anita Peterson M och Susanne Lottsfeldt yrkar bifall till Christer Welinders (S) 
ändringsyrkande. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanlrädesdatum 
2022-05-03 

Häss eholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

Omröstning 

Ordförande ställer frågan om nämnden ska besluta enligt liggande förslag eller 
besluta enligt ändringsyrkandet 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 ändringsyrkande 
röstar nej. 

4 ja-röster och 7 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Karin Axelsson (M), Margaretha Lindqvist (KD), Mikael K.oenen 
(L), Ulrika Widmark Barnekow (FV). 

Följande röstar nej: Susanne Lottsfeldt (SD), Christer Welinder (S), Margareta Rud 
(S), Anita Peterson (S), Anna Pålsson (C) Torgny Holmberg (SD), Mats Ekvall (SD) 

Omsorgsnämnden har därmed beslutat enligt Christer Welinders (S) 
ändringsyrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Socialdemokraterna framställde 2021-02-24 en motion kring kostnadsfria 
ha,lkskydd/broddar till pensionärer och funktionsnedsatta i Hässleholms kommun. 
Detta för att minska ben- och armbrott som innebär kostnader och lidande. Vidare 
för att minska samhällskostnader och arbetsbelastning på personal inom sjukvården. 
Socialdemokraterna vill att berörd förvaltning får i uppdrag att ta fram en plan för 
hur vi praktiskt genomför hur och var kommuninvånare kan hämta eller hur vi kan 
tillhandahålla broddar/halkskydd till kommuninvånarna. 
Kommunfullmäktige biföll 22-01-31 motionen med nedanstående tillägg. 
Omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan för hur vi praktiskt genomför 
hur och var kommuninvånare kan hämta eller hur vi kan tillhandahålla 
broddar/halkskydd till kommuninvånarna. Planen ska även innehålla en 
kostnadsberäkning på årsbasis. Planen inklusive kostnadsberäkning ska redovisas till 
kommunstyrelsen senast den 31 maj 2022. 

I Hässleholms kommun bor cirka 5500 invånare som är 77 år eller äldre. 
Omsorgsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktiges beslut om att dela ut gratis 
broddar verkställs för personer över 77 år då detta är i linje med den nedre åldern 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

för den uppsökande verksamheten. Förvaltningen ser svårigheter i att verkställa 
beslutet för personer med funktionsnedsättning. Det är omöjligt för den som ska 
ansvara för utdelning av broddar att bedöma om en person har 
funktionsnedsättning eller inte, då det finns ett brett spektrum av diagnoser. 
Eftersom få kommuner har erbjudit kommuninvånare gratis broddar finns inget bra 
underlag att beräkna kostnader utifrån. Göteborg införde erbjudandet 2013, till 
personer 65 år och äldre, varav cirka 65 % hämtade ut broddar. Göteborg räknade 
att kostnaden för administration, upphandling och distribution första året blev cirka 
400 tkr och kostnaden för broddar cirka 150 kr/par. 
Omräknat till Hässleholm baserat på 77 år och äldre kalkyleras följande kostnader 
ex kl . h dlin dmini . h di .b . us1ve upp an 1g, a stratlon oc str1 utlon: 

Preliminär kostnad 2022 Preliminär kostnad 2023-2026 

65 % av 5500 personer 77+ x 200 kr/ par 65 % av nya 77-åringar, ca 590 personer / år x 
715 000 kr 200 kr/ par 

76 700 kr/år 

I kommunallagens 2 kapitel, 3 § beskrivs likställighetsprincipen som innebär att 
kommunerna ska behandla alla sina invånare lika, om det inte finns sakliga skäl att 
göra på annat sätt. Genom att dela ut gratis broddar till en åldersgrupp väljer 
kommunen att göra avsteg från likställighetsprincipen. 
Omsorgsnämndens ansvarsområden innefattar i huvudsak myndighetsutövning och 
verkställande av bistånd enligt socialtjänstlagen, insatser enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade och hälso- och sjukvårds-insatser enligt hälso
och sjukvårdslagen. Omsorgsförvaltningen anser att kommunfullmäktiges beslut om 
utdelning av gratis broddar bör verkställas av kommunledningsförvaltningen, då det 
är enkommunövergripande'fråga som riktas till speciell åldersgrupp. Kontaktcenter 
föreslås ansvara för utdelning. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-04-11, § 35, följande: 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar överlåta åt omsorgsnämnden att fatta 
beslut i ärendet. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Kommunlednings förvaltningen 
Socialdemokraterna 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

4 

12 (17) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 42 

Anmälan av delegationsbeslut 

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

Delegat:ionsbeslut avseende ansökan om nedsättning av hyra 1:106 -1:112 

Delegat:ionsbeslut avseende SoL och LSS under Mars 2022 

Delegat:ionsbeslut avseende avskrivning av fordringar 10:23-10:29 

Protokoll 

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-04-11 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

13 (17) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

Hässl holms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§43 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att lägga följande 
anmälningsärenden med godkännande till handlingarna: 

AN § 21 Översyn av styrdokument och handlingsplan 
Hässleholms kommuns integrationsstrategi 

AN Integrationsstrategi - Strategi för bostad, utbildning, 
sysselsättning och social sammanhållning 

KS § 54 Månadsuppföljning per den 28 februari 2022 

KS § 56 Intern kontroll 2021- Granskningsrapporter 

KS § 60 Revidering av delegeringsregler för 
kommunstyrelsen 

Månadsuppföljning per den 28 februari 2022 

Samrådshandling-Ändring av detaljplan 1183K-A26 
(Smedjebacken 27) 

Undersökning om betydande miljöpåverkan - Ändring av 
detaljplan 1183K-A26 (Smedjebacken 27) 

Hässleholms kommun informerar om samråd för 
Ändring av detaljplan 1183K-A26 (Smedjebacken 27) 

Protokoll FÖS 2022-04-28 

Ordförandebeslut - Ersättning för deltagande vid 
invigningen av Björksäter 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H""ssl olms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

SA:M:MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) avstår ifrån att delta i beslutet. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

Hässl holms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 44 

Aktuellt i verksamheten 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Ulrika har läste om ett ärende rörande Lex Maria i tidningen 
och vill ha förtydligande kring detta och frågar sig varför 
nämnden inte blivit underrättad. Ulrika efterfrågar att 
nämnden blir underrättad om dessa ärenden framöver. 

Åsa föredrar om det specifika ärendet. Dialog om hur 
omsorgsnämnden ska få kännedom om allvarliga händelser 
framåt kommer att föras på kommande beredning. 

Christer Welinder (S) - Läget kring sommarvikarier 

Christer Welinder frågar om läget inför sommaren gällande 
sommarvikarier. 

Åsa föredrar angående läget kring sommarvikarier. 
Förvaltningen jobbar på det men frågan är inte helt fårdig och 
kommer återkomma till nämnden 31 maj. 

Karin Axelsson (M) 
Karin Axelsson informerar om följande; 

• Kontaktpolitikers ansvar 

• Uppdatering i Atea. 

• Kommande nämnd på Sjögläntan 

Christoffer Solberg nämndsekreterare, kommer ta fram den aktuella listan på 
kontaktpolitiker och kommer se över uppdateringen av Atea. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

Åsa Ollerstam Lundh, förvaltningschef 

Åsa Ollerstam Lundh, förvaltningschef, informerar om 
följande; 

• Åsa föredrar om krisledningsplanen och nämndens roll 
vid en kris 

• Civilt försvar och världsläget samt förvaltningens roll. 
Kommer ett ärende till nämnden 13/9. 

• Covidläget, inga smittade. 

• Björksäter, inflyttning pågår 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ 
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