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Asa Ollerstam Lundh förvaltningschef, Christoffer Solberg nämndsekreterare, 
Irene Persson nämndsekreterare, Ingela Bengtsson verksamhetschef, Tina 
Thomasson verksamhetschef, Malena Sylvan verksamhetschef, Ulrika Bengtsson 
verksamhetschef, Wagram Hakopian, Ann-Louise Luttren avdelningschef 
serviceavdelningen § 45, Lena Widarsson enhetschef§ 45, Rune Andersson 
enhetschef§ 45, GeaninaJonsson enhetschef ekonomi§§ 46-47 

Susanne Lottsfeldt 
Stadshuset, 2022-06-09
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Christoffer Solberg 
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Omsorgs förvaltningen 
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Christoffer Solberg 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

lnformationsärende § 45 

Tillägg till intern kontroll 2022 § 46 

Månadsuppföljning april 2022 § 47 

Omdisponering investeringsbudget 2021 § 48 

Lokalrevision omsorgsförvaltningen 2022-2027 § 49 

Flytt av Lyckåsa korttidsboende § 50 

Lyckåsa, förändrad inriktning § 51 

Verksamhetsplan omsorgsnämnden 2022-2023 § 52 

Slutgiltigt hyreskontrakt Hjälpmedelscentralen § 53 

Remiss slutbetänkande-struktur för ökad förmåga § 54 

Remiss strukturplan Västra centrum § 55 

Remiss-synpunkter inför revidering- Kvalitet i särskilt boende och § 56 
hemtjänst 

Ej verkställda beslut, kvartal 1 2022 § 57 

Svar på motion Äldrevänligt Hässleholm § 58 

Motion ta bort ekologiska produkter kommunen § 59 

Anmälan av delegationsbeslut § 60 

övriga anmälningar § 61 

Aktuellt i verksamheten § 62 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§45 

I nformationsärende 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Ann-Louise Luttren avdelningschef på tekniska förvaltningen inom 
serviceavdelningen tillsammans med enhetscheferna inom måltidsorganisationen, 
Lena \Vidarsson och Rune Andersson informerar om den nya organisationen som 
startade upp vid årsskiftet. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

4 (35) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

§46 

Tillägg till intern kontroll 2022 
Dnr: OF 2021/867 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar följande: 

1. Omsorgsnämnden beslutar att anta föreslaget tillägg till interkontroll för 
2022. 

2. Ändra andra punkten från "Kontrollera inköp av högre belopp utifrån vad 
som är tillåtet enligt delegationsordningen för respektive chefsnivå." till 
"Kontrollera inköp av högre belopp utifrån vad som är tillåtet enligt 
delegationsordningen samt följsamhet till avtal för respektive chefsnivå.". 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsnämnden beslutade om 2022 års interna kontrollplan vid sammanträdet 
2021-12-14 och om ett tillägg vid sammanträdet 2022-01-25. 
Omsorgsnämnden har i samband med revisionsgranskning av inköpsprocessen av 
skyddsutrustning 2021 fått kritik av revisionen för bristande styrning och 
uppföljning av inköpsprocessen avseende skyddsutrustning. Revisorerna 
rekommenderar bland annat att omsorgsnämnden ska säkerställa följsamhet till de 
av kommunfullmäktige beslutade reglerna för attest. En av åtgärderna för att 
säkerställa detta förslås vara att lägga till två kontrollmoment i 2022 års interna 
kontrollplan: 

• Kontrollera att registrerade attester och behörigheter följer beslutsunderlag 
och reglemente och att upplagda behörigheter är aktuella. 

• Kontrollera inköp av högre belopp utifrån vad som är tillåtet enligt 
delegationsordningen för respektive chefsnivå. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-16, § 37, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden följande beslut: 
• Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta att anta 
föreslaget tillägg till interkontroll för 2022. 
• Ändra andra punkten från "Kontrollera inköp av högre belopp utifrån vad 
som är tillåtet enligt delegationsordningen för respektive chefsnivå." till 
"Kontrollera inköp av högre belopp utifrån vad som är tillåtet enligt 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

delegationsordningen samt följsamhet till avtal för respektive chefsnivå.". 

Sänt till: 
Revisorerna 
Kommunlednings förvaltningen 
l(ommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

§47 

Månadsuppföljning april 2022 
Dnr: OF 2022/403 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljning per 30 april 
2022. 

Beskrivning av ärendet 

Omsorgsnämnden redovisar i sitt månadsbokslut per 30 april 2022 ett 

överskott mot budget med 45,4 mnkr. I utfallet för perioden saknas 

kostnader relaterade till internhyra (32,3 mnkr), lokalvård (2 mnkr) samt 

IT-tjänster (4,6 mnkr). Utfallet för perioden visar efter justering ett 

överskott på cirka 6,5 mnkr. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-16, § 38, följande: 
Omsorgsnämndens utskott överlåter åt omsorgsnämnden att fatta besluta. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

7 (35) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

§ 48 

Omdisponering investeringsbudget 2021 
Dnr: OF 2022/411 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att äska 1,2 mnkr, motsvarande 

investeringskostnaden för spolare, ett projekt som startade under 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Omsorgsnämnden redovisar i sitt månadsbokslut per 30 april 2022 ett 
prognostiserat underskott med 1,2 mnkr avseende investeringskostnader. 
2021 års överskott på 1,2 mnkr i investeringsbudgeten borde ha överförts i 
samband med bokslutet till budgetåret 2022, eftersom projektet startade 
under 2021. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-16, § 39, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott överlåter åt omsorgsnämnden att fatta besluta. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Omsorgsnämnden 

§49 

Lokalrevision omsorgsförvaltningen 2022-2027 
Dnr: OF 2022/358 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar följande: 

• Vad gäller punkten särskilt boende för äldre i dokumentet 
"Lokalbehovsplan of 2022 on" så ska prioriteringen ändras till 1. 

• godkänna omsorgsförvaltningens lokalrevision för 2022-2027 och bilaga 
lokalbehovsplan omsorgsnämnden 2022 

• ovanstående dokument ersätter lokalrevision och lokalbehovsplan 2021 som 
beslutades av omsorgsnämnden den 1 juni 2021 

• att bygga om Lyckåsa enligt gällande planering till korttidsboende samt att 
redaktionella ändringar i dokumentet måste göras i Bilaga 2 Lokalrevision 
on 2022. 

• Omsorgsförvaltningen ska i september återkomma med ett förslag på hur 
man kan effektivisera eventuellt avyttra lokaler. 

• att översända handlingarna till tekniska förvaltningen för vidare 
handläggning 

Reservationer 
Moderaternas, Liberalernas och Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Christer Welinder (S) yrkar att bygga om Lyckåsa enligt gällande planering till 
korttidsboende samt att redaktionella ändringar i dokumentet måste göras i sista 
dokumentet (Bilaga 2 Lokalrevision on 2022). 

Kristina Lind (M) yrkar återremiss av ärendet. 

Karin Axelsson (M) yrkar bifall till Kristina Linds (M) förslag med tilläggsyrkande 
att omsorgs förvaltningen i september återkommer med ett förslag på hur man kan 
effektivisera eventuellt avyttra lokaler. 

Tobias Wemmenby (L) yrkar bifall till Karin Axelssons (M) förslag. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar bifall till Christers Welinders (S) yrkande. 

Omröstning 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska återremitteras. 

Votering begärs och ska genomföras. 

Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill besluta att återremittera 
ärendet röstar ja. Den som vill avgöra ärendet idag röstar nej. 

Namn Parti Röstnina 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare Ja Nej Avstår 

Karin Axelsson M X 

Susanne Lottsfeldt SD X 

Christer Welinder s X 

Kristina Lind KD X 

Tobias Wemmenby L X 

Meta Jarl s X 

Anders Wallentheim s X 

Anna Pålsson C X 

Ulrika Widmark 
Barnekow FV X 

Bo Göran Svensson SD X 

Mats Ekvall SD X 

Summa 4 7 0 

Omsorgsnämnden har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter Christer W elinders (S) yrkande under proposition och 
finner det bifallet. 

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

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

Beskrivning av ärendet 
Tekniska förvaltningen arbetar med kommunövergripande lokalförsörjningsplan för 
Hässleholms kommun 2023-2027. Till planen biläggs lokalrevisioner och 
lokalbehovsplaner för åtta av kommunens verksamhetsområden, varav 
omsorgsförvaltningen utgör ett område. Omsorgsförvaltningen har under 2021 
arbetat med lokalfrågor i samverkan med lokalsamordnare och lokalstrateg, vilket 
har resulterat i flera utredningar och diskussioner som bidrar till bättre överblick 
och god planering kring framtida behov. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-16, § 41, följande: 

Vad gäller punkten särskilt boende för äldre i dokumentet "Lokalbehovsplan of 
2022 on" så ska prioriteringen ändras till 1. 
• Överlåta åt omsorgsnämnden att fatta beslut gällande resterande förslag till 

beslut. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 50 

Omdisponering av lokaler 
Dnr: OF 2022/385 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att avslå liggande förslag till beslut. 

Reservationer 
Moderaternas, Llberalernas och Folkets väls ledamöter reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckning 
Christer Welinder (S) medges lämna protokollsanteckning: 

"(S) yrkade avslag på ärendet i sin helhet eftersom ärende 5 justerades till att 
behandlas efter ärendena 6 och 7." 

Yrkande 
Christer Welinder (S) yrkar avslag på förslag till beslut i sin helhet. 

Tobias Wemmenby (L) yrkar bifall till punkt 1, 3, 4, samt 5 och avslag på punkt 2 i 
tjänsteskrivelsen. 

Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar avslag på liggande förslag till beslut. 

Krisinta Llnd (M) yrkar bifall till Tobias Wemmenbys (L) yrkande. 

Karin Axelsson (M) yrkar bifall till Tobias Wemmenbys (L) yrkande. 

Anna Pålsson (C) yrkar bifall till Christer Welinders (S) förslag 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) yrkar bifall till punkt 1 samt avslag till punkt 2 och 
3 under tjänsteskrivelsen. 

Omröstning 
Ordförande ställer frågan om omsorgsnämnden ska besluta enligt punkt 1 eller avslå 
punken och finner att omsorgsnämnden ska besluta enligt första punkten. 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill rösta enligt punkt 1 röstar ja 
och de som vill avslå punkt 1 röstar nej. 4 ja-röster och 7 nej-röster lämnas 

Namn Parti Röstnina 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja Nei Avstår 

Karin Axelsson M X 

Susanne Lottsfeldt SD X 

Christer Welinder s X 

Kristina Lind KD X 

Tobias Wemmenbv L X 

Meta Jarl s X 

Anders Wallentheim s X 

Anna Pålsson C X 

Ulrika Widmark Barnekow FV X 

Bo Göran Svensson SD X 

Mats Ekvall SD X 

Summa 4 7 0 
Omsorgsnämnden har därmed beslutat att avslå punkt 1. 

Ordförande ställer frågan om omsorgsnämnden ska besluta enligt punkt 2 eller avslå 
punkten och finner att omsorgsnämnden ska avslå punkten. 

Ordförande ställer frågan om omsorgsnämnden ska besluta enligt punkt 3 eller avslå 
punkten och finner att omsorgsnämnden ska avslå punkten. 

Ordförande ställer frågan om omsorgsnämnden ska besluta enligt punkt 4 eller avslå 
punkten och finner att omsorgsnämnden ska avslå punkten. 

Ordförande ställer frågan om omsorgsnämnden ska besluta enligt punkt 5 eller avslå 
punkten och finner att omsorgsnämnden ska besluta enligt punkt 5. 

Votering begärs. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill rösta enligt punkt 5 röstar ja 
och de som vill avslå punkt 5 röstar nej. 

Namn Parti 

Ledamot/tiänstQörande ersättare 

Karin Axelsson M 
Susanne Lottsfeldt so 
Christer Welinder s 
Kristina Lind KO 
Tobias Wemmenby L 
Meta Jarl s 
Anders Wallentheim s 
Anna Pålsson C 
Ulrika Widmark Barnekow FV 
Bo Göran Svensson so 
Mats Ekvall so 

Summa 
Omsorgsnämnden har därmed beslutat att avslå punkt 5. 

Beskrivning av ärendet 

RöstninQ 

Ja Nei Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4 7 0 

Omsorgsnämnden antog 210601 lokalrevision och lokalbehovsplanen för 2022-
2026 som underlag till kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. 
Utifrån lokalbehovsplanen har tekniska förvaltningen uppdragit åt Hässlehem att 
projektera för ombyggnad av Lyckåsa till mer ändamålsenliga lokaler att bedriva 
korttidsverksamhet i, utifrån de basala hygienaspekter som framkom under 
pandemin 2020. 
Behovet av platser med demensinriktning har sedan beslutet 210601 ökat och 
behovet av somatiska platser har minskat. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-16, § 43, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta att: 

Omgående påbörja rekrytering av medarbetare till övriga tre avdelningar på 
Björksäter med påbörjad inflyttning från september 2022. 

Överlåta följande punkter åt omsorgsnämnden att fatta beslut; 
Fortsätta utreda vilka verksamheter som ska kunna inrymmas på Lyckåsa. 
Utreda var korttidsverksamheten placeras på sikt. 
Omgående påbörja arbetet med att planera för flytt av 
korttidsverksamheten 
på Lyckåsa till boendet på Hantverksgatan och en avdelning på Björksäter. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 
Hässlehem 
Kommunlednings förvaltningen 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

§ 51 

Lyckåsa, förändrad inriktning 
Dnr: OF 2022/439 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att avslå ärendet. 

Yrkande 
Kristina Lind (M) yrkar på att ärendet återremitteras. 
Tobias Wemmenby (L) yrkar bifall till Kristina Linds (M) yrkande 

Christer Welinder (S), Susanne Lottsfeldt (SD) och Anna Pålsson (C) yrkar avslag 
på liggande förslag till beslut. 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. 

Omröstning 
Ordförande frågar utifall nämnden ska avgöra ärendet idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska återremitteras. 

Votering begärs 

Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill besluta att återremittera 
ärendet röstar ja. Den som vill avgöra ärendet idag röstar nej. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Om sorgsnämnden 

Namn Parti Röstning 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare Ja Nej Avstår 

Karin Axelsson M X 

Susanne Lottsfeldt SD X 

Christer Welinder s X 

Kristina Lind KD X 

Tobias Wemmenbv L X 

Meta Jarl s X 

Anders Wallentheim s X 

Anna Pålsson C X 

Ulrika Widmark 
Barnekow FV X 

Bo Göran Svensson SD X 

Mats Ekvall SD X 

Summa 3 8 0 
Omsorgsnämnden har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande frågar därefter om nämnden ska besluta enligt Christer Welinders (S), 
Susanne Lottsfeldts (SD), och Anna Pålsson (C) avslagsyrkande eller Ulrika 
Widmark Barnekows (FV) bifallsyrkande och finner att ärendet avslås. 

Beskrivning av ärendet 
Vid en flytt av korttidsverksamheten på Lyckåsa, till andra lokaler, frigör detta 
möjlighet att ta Lyckåsas lokaler i anspråk till annan verksamhet. 

Sänt till: 
Omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Om sorgsnämnden 

§ 52 

Verksamhetsplan omsorgsnämnden 2022-2023 
Dnr: OF 2022/380 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar följande: 

1. Att i övrigt godkänna verksamhetsplan för omsorgsnämnden 2022-2023. 
2. Att omsorgsförvaltningen i september återkommer till nämnden med en 

fördjupad omvärldsanalys. 

Reservationer 
Folkets väl reserverar sig i förmån till sitt eget förslag. 

Protokollsanteckning 
Anna Pålsson (C) medges lämna protokollsanteckning: 
"Tilläggsyrkande att följa upp god kvalitet inom vård och omsorg under punkt 7 i 
verksamhetsplanen.'' 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) medges lämna protokollsanteckning: 
"FV yrkar återremiss för framtagande av en kortare och konkretare plan. Liggande 
dokument är ingen plan utan i huvudsak ett ordrikt och intetsägande dokument 
med en massa grundfakta. Det ger inte någon riktig konstruktiv vägledning hur man 
ska gå till väga för det som är viktigt för att utöva omsorg." 

Yrkande 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) yrkar att ärendet återremitteras. 

Kristina Lind (.M) yrkar att bifalla liggande förslag till beslut. 

Omröstning 
Ordförande frågar utifall nämnden ska avgöra ärendet idag eller återremitteras och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande frågar därefter utifall nämnden kan besluta enligt Kristina Linds (M) 
bifallsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt I<ristina Linds (M) 
bifallsyrkande. 

Omsorgsnämnden 

Justering 

,dr ;r;;q 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

Beskrivning av ärendet 
I omsorgsnämndens verksamhetsplan 2022-2023 presenteras en samlad bild av 
nämndens uppdrag, mål, omvärlds- och nuläge. Planen utgör grund för 
förvaltningens mål- och utvecklingsarbete. I planen anges de omvärldsfaktorer som 
påverkar våra verksamheter från nationell och global nivå och en nulägesanalys 
kring vilka utmaningar förvaltningen står inför. 

Verksamhetsplanen bör revideras årligen och utvecklas utifrån kommande 
förändringar inom kommunorganisationen, som till exempel införandet av ny 
styrmodell. Planen är ett levande dokument som kan byggas på efter hand och 
ersätta flera gamla planeringsdokument. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-16, § 42, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta följande: 
1. Att i övrigt godkänna verksamhetsplan för omsorgsnämnden 2022-2023. 
2. Att omsorgs förvaltningen i september återkommer till nämnden med en 
fördjupad omvärldsanalys. 

Sänt till: 
Omsorgs nämnden 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

19 (35) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

§ 53 

Slutgiltigt hyreskontrakt Hjälpmedelscentralen 
Dnr: OF 2022/344 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar följande: 

1. Förhyra lokal på Persedelsvägen 3, Hässleholm, för omsorgsförvaltningens 
hjälpmedelsverksamhet. 

2. Begära full kompensation för hyresökningen genom internhyressystemet. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsnämnden antog 210601 lokalrevision och lokalbehovsplanen för 2022-
2026 som underlag till kommunens övergripande lokalförsörjningsplan. 
Tekniska förvaltningen fick, utifrån lokalbehovsplanen, att inventera lämpliga 
lokaler till omsorgsförvaltningens hjälpmedelsverksamhet. Verksamheten har behov 
av större lokaler för att möta de ökade kraven på hygien och det förväntat ökade 
behovet av hjälpmedel inom både äldreomsorg och funktionsnedsättning stöd och 
service. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-16, § 43, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta att: 
1. Förhyra lokal på Persedelsvägen 3, Hässleholm, för omsorgsförvaltningens 
hjälpmedelsverksamhet. 
2. Begära full kompensation för hyresökningen genom internhyressystemet. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 
Kommunlednings förvaltningen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Omsorgsnamnden 

§ 54 

Remiss slutbetänkande-struktur för ökad förmåga 
Dnr: OF 2022/188 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta omsorgsförvaltningens förslag till yttrande över 
Remiss slutbetänkande (SOU 2022:6) - hälso- och sjukvårdens beredskap. 

Beskrivning av ärendet 
Föreliggande slutbetänkande betonar vikten av att kommuner och regioner planerar 
sina verksamheter på ett sådant sätt att samtliga faktorer som riskerar att negativt 
påverka förmågan att bedriva god och säker vård blir identifierade. 
Utgångspunkten för utredningens arbete och förslag är att kommuner och regioner 
enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) är skyldiga att erbjuda god hälso- och 
sjukvård till befolkningen. Skyldigheten gäller i alla lägen. Det vill säga även under 
svåra förhållanden vid fredstida kriser och vid krig. All hälso- och sjukvård ska ges 
till patienter inom den tid som är medicinsk motiverad och de kvalitetskrav som 
gäller för vård ska upprätthållas. 

Innebörden i föreliggande slutbetänkande syftar till en översyn av hälso- och 
sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd 
beredskap. Ett annat syfte är ge förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att 
hantera denna typ av händelser bör utvecklas och vilka åtgärder som behöver vidtas. 
Slutbetänkandet lyfter fram att nuvarande hälso- och sjukvårdssystem i såväl 
kommun som region bedrivs i komplexa organisationer där det är en utmaning att 
säkerställa följsamhet till rådande lagar och författningskrav. För att säkerställa 
hälso- och sjukvården under svåra förhållanden vid fredstida kriser och vid krig är 
det nödvändigt att utveckla beredskapen i både kommunal och regional hälso- och 
sjukvård. 

I slutbetänkandet framkommer det inte tydligt vad som är skillnaden mot 
kommunernas nuvarande ansvar enligt lag. SKR har, liksom omsorgsförvaltningen, 
reagerat på att socialtjänsten inte är inkluderad. De trycker också på att 
finansieringsprincipen bör tillämpas utifrån att staten inte kan ålägga kommuner och 
landsting nya uppgifter utan att ge dem adekvat finansiering. Omsorgsförvaltningen 
anser att de är av största vikt att ytterligare granska finansieringsperspektivet innan 
ett ställningstagande till slutbetänkandet i sin helhet kan göras 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-16, § 44, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta att anta 
omsorgsförvaltningens förslag till yttrande över Remiss slutbetänkande (SOU 
2022:6) - hälso- och sjukvårdens beredskap. 

Sänt till: 
Socialdepartementet 
Kommunlednings förvaltningen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Omsorgsnämnden 

§ 55 

Remiss strukturplan Västra centrum 
Dnr: OF 2022/334 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta omsorgsförvaltningens förslag till svar på remiss 
strukturplan Västra centrum och översända det till Miljö- och 
stads byggnadsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till strukturplan för 
Västra centrum. Syftet med strukturplanen är att skapa ett planeringsunderlag som 
används vid kommande detaljplanering och som visar lämpliga övergripande 
strukturer vid utveckling av bebyggelsen i Västra centrum. Strukturplanen ger 
riktlinjer för exploatering, bevarande, gestaltning och framhäver hur stadsdelen kan 
omvandlas till en attraktiv och hållbar del av staden. 

Förslaget är ute på remiss fram till den 1 juni 2022 med möjlighet att ta del av 
handlingen och lämna synpunkter på förslaget. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-16, § 45, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta att anta 
omsorgs förvaltningens förslag till svar på remiss strukturplan Västra centrum och 
översända det till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Sänt till: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

§ 56 

Remiss-synpunkter inför revidering- Kvalitet i särskilt 
boende och hemtjänst 
Dnr: OF 2022/37 4 

Beslut 

Omsorgsnämndens beslutar: 

att godkänna förvaltningens förslag till remissyttrande 
till Svenska Institutet för Svenska Standarder (SIS) 
inför revidering av Äldrestandarden (Kvalitet i omsorg, 
service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med 
omfattande behov i ordinärt och särskilt boende SS 
872500:2015) 

Beskrivning av ärendet 
Den svenska kommitten SIS/TK 572, Kvalitet i särskilt boende och hemtjänst har 
utarbetat den nationella standarden som presenteras i denna remiss. 
I enlighet med SIS regler sänds standarden nu ut för 5-årsöversyn. 

Det är viktigt att berörda svenska myndigheter klarlägger om standarden är förenligt 
med svensk lagstiftning samt om standarden i någon del ska revideras eller 
uppdateras. 

Standarden anger krav på tjänster som levereras till äldre med omfattande 
bistånds bedömt behov i ordinärt och särskilt boende. Den syftar till att säkerställa 
en god och säker omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering genom att utgå 
från den äldres behov. Vidare är standarden avsedd att användas vid 
kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och utveckling av sådana tjänster samt kan 
användas som underlag vid, upphandling, utbildning, tillsyn och certifiering. 

Förvaltningen konstaterar att standarden är förenlig med svensklagstiftning. 
Standarden används för att säkerställa en trygg och säker äldreomsorg med ett 
personcentrerat arbetssätt där självbestämmande och delaktighet tryggas. Genom 
tydliga krav på vad som förväntas av utföraren blir det tydligt för den äldre 
personen och dennes närstående vad god omsorg, service, omvårdnad och 
rehabilitering är inom ordinärt och särskilt boende. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Förvaltningen föreslår i remissyttrandet att ett krav om fast omsorgskontakt inom 
hemtjänsten utifrån den nya lagändringen bör tillföras i standarden. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-16, § 46, följande: 

Ärendet utgår. 

Sänt till: 
Svenska Institutet för Svensk Standard 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Omsorgsnämnden 

§ 57 

Ej verkställda beslut, kvartal 1 2022 
Dnr: OF 2022/408 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

godkänna sammanställningen av ej verkställda beslut 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) per 2022-
04-01, 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 första kvartalet 
2022 till IVO. Förvaltningen har analyserat underlaget och 
konstaterar att flera beslut verkställts under första kvartalet 
2022 och att de flesta beslut är på gång att verkställas, följas 
upp eller har avslutats. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-16, § 47, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 
Omsorgsnämnden att: 
-godkänna sammanställningen av ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) per 2022-04-01, som lämnats 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
-besluta att handlingarna överlämnas till 
kommunfullmäktige och kommunrevision. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
IVO 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Om sorgsnämnden 

§ 58 

Svar på motion Äldrevänligt Hässleholm 
Dnr: OF 2022/110 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

- Bifalla motionen. 

Reservationer 
Ulrika Widmark Barnekow reserverar sig till förmån för protokollsanteckning. 

Protokollsanteckning 
Ulrika Widmark Barnekow medges lämna protokollsanteckning: 
"Vi kan sköta vårt. Ökad byråkrati och fina ord hjälper inte de äldre. Satsa istället på 
konkreta medmänskliga åtgärder för våra egna äldre och omsorgstagare." 

Yrkande 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) yrkar avslag på liggande förslag till beslut. 

Susanne Lottsfeldt (SD) och Anna Pålsson (C) yrkar bifall till liggande förslag till 
beslut. 

Omröstning 
Ordförande ställer Ulrika Widmark Barnekows (FV) avslagsyrkande mot Susanne 
Lottsfeldts (SD) och Anna Pålssons (C) bifallsyrkande och finner att 
omsorgsnämnden beslutar enligt Susanne Lottsfeldts (SD) och Anna Pålssons (C) 
bifallsyrkande. 

Beskrivning av ärendet 
I Sverige ingår 6 kommuner i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och 
kommuner, ytterligare 2 kommuner har tagit beslut om ett medlemskap och arbetar 
med ansöknings förfarandet och rekrytering av utvecklingsledare/ samordnare för att 
driva arbetet. 

I nätverket ingår drygt 1300 städer och kommuner i världen och i Norden ingår 
städer och kommuner från Danmark, Finland och Norge. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Omsorgs nämnden 

Ett medlemskap i WHO.s nätverk för äldrevänliga städer och kommuner innefattar 
inte några ekonomiska åtaganden utifrån medlemskapet. 
Medlemskapet innebär att kommunen åtar sig att arbeta enligt WHO:s modell med 
8 fokusområden, bygga utvecklingsarbetet för att bli en äldrevänlig stad och 
kommun på evidens och samarbeta med kommunens seniorer. 
De 8 fokusområdena är Tillgänglighet till byggnader och miljöer, Transporter, 
Boende, Gemenskap och fritidsverksamhet, Social inkludering, Medborgerligt 
deltagande och inflytande, Information och kommunikation, Vård, omsorg och 
service. 

Det första steget inom arbetet innebär att det ska arbetas fram en baslinje utifrån 
hur seniorer i kommunen upplever nuläget inom de 8 fokusområdena. Utifrån 
baslinjen ska ett handlingsprogram, med långsiktiga mål inom fokusområdena, samt 
en handlingsplan, med kortsiktigare mål och ansvarsfördelning inom kommunens 
förvaltningar tas fram och beslutas av kommunfullmäktige. 
Medlemskapet innebär tillgång till mentorsprogram och utbildningar. Vidare 
innebär medlemskapet tillgång till det nationella nätverket samt det nordiska 
nätverket. Två etablerade plattformar som ger stöd i arbetet. 
Arbetet utifrån medlemskapet behöver vara sanktionerat från kommunfullmäktige 
och vara ett kommungemensamt arbete inom flera förvaltningar. Organisationen 
för arbetet behöver, likt det är i de kommuner som ingår i nätverket, vara förlagd på 
Kommunlednings förvaltningen och det kommungemensamma arbetet på 
förvaltningarna samordnat genom en utvecklingsledare. 

Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare 
Ett medlemskap i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och kommuner 
bedöms medföra en demokratisäkring för seniorer i kommunen och för 
verksamhetens vårdtagare. Vidare bedöms ett medlemskap säkerställa ett 
kommungemensamt proaktivt arbete som bedöms leda till att den 
ökande andelen äldre i kommunen kommer få sina behov tillgodosedda 
på annat sätt i större utsträckning än genom biståndsbedömda insatser 
från omsorgsnämnden. 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt. 

Miljökonsekvenser 

Inga förväntade effekter. 

Facklig samverkan 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

På förvaltningsövergripande samverkan inför omsorgsnämnden 2022-05-31. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-16, § 48, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta att: - Bifalla 
motionen. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Om sorgsnämnden 

§ 59 

Motion ta bort ekologiska produkter kommunen 
Dnr: OF 2022/111 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar: 
-Att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet. 

Reservationer 
Susanne Lottsfeldt (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar att omsorgsnämnden bifaller motionen. 

Kristina Lind (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut 

Omröstning 
Ordförande ställer Susanne Lottsfeldt (SD) ändringsyrkande mot Kristina Linds (M) 
bifallsyrkande och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt Kristina Linds (M) 
bifallsyrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Sverigedemokraterna har inkommit med en remiss om att ta bort de ekologiska 
produkterna i kommunen till förmån för lokala produkter. De föreslår: 

Att kommunfullmäktige beslutar att Hässleholms kommun slutar att 
upphandla och köpa in ekologiska produkter. 
Att kommunfullmäktige beslutar att ekologiska produkter som produceras i 
Hässleholms kommun får upphandlas under en respittid på 3 år från taget 
beslut. 
Att kommunfullmäktige beslutar att öka upphandlingen av svenska 
närodlade alternativ. 

Omsorgsförvaltningen har samarbetat med barn och utbildningsförvaltningen, 
tekniska förvaltningen och upphandlingsenheten i framtagandet av detta svar. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-05-16, § 49, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott förslår omsorgsnämnden besluta: 
-Att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet. 

Sänt till: 
Sverigedemokraterna. 
Kommunlednings förvaltningen. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Hässleholms 

Om sorgsnämnden 

§ 60 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Delegationsbeslut avseende ansökan om nedsättning av hyra 1:113 - 1:118 

Delegations beslut avseende SoL och LSS under april 2022 

Delegationsbeslut avseende avskrivning av fordringar 10:30 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 61 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Övriga anmälningar 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Omsorgsnämnden 

KF § 48 Årsredovisning 2021 

KF § 49 Kommunfullmäktiges ansvarsprövning 
förverksamhetsåret 2021 samt revisorernas 
revisionsberättelse 

KF § 50 Kommunens organisation avseende 
hanteringen av ärenden rörande den nya 
vissel blåsarlagen 

KS § 78 Uppdrag att ta fram beräkningsunderlag 
för brandskydd i kommunens samtliga särskilda 
boenden 

TN § 31 Brandskydd särskilt boende 

Översiktsplan för Hässleholms kommun 2022-
2040 

Förnyad granskning- Översiktsplan för 
Hässleholms kommun 

Stoppa utslagningen av synskadade! 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
Planprogram för Garnisonen 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Planprogram - Samrådesbehandling 

Protokoll FÖS Omsorgsförvaltningen 220523 

Verksamhetsplan Tre Förvaltningar 2022-2023 

Tre förvaltningar Verksamhetsberättelse 2021 

Förslag till styrmodell 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Ulrika Widmark Barnekow avstår från att delta i beslutet. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

Omsorgsnämnden 

§ 62 

Aktuellt i verksamheten 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Asa Ollerstam Lundh informerar om; 

• Läget kring sommaren. 

• Riskanalys kring omvårdnadspersonal. 

• Resursfördelningsmodell i hemtjänsten. 

• Läget kring klockarverkstaden. 

• Lex Maria anmälan och rutiner kring Lex Maria och Lex Sarah i Atea. 

• Nya rutiner vid genomgång med ny personal. 

• Laddstolpar, kyla på särbo, hyrning Björksäter. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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