
'O'V'O''O'tl' 

Häs holms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Ej närvarande 

Tjänstemän 

Utses att justera 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 

KasernJohnsson sammanträdesrum Korpralen/Teams, 2021-03-30, kl. 9:30-12:20 

Karin Axelsson (M) 
Susanne Lottsfeldt (SD) 
Christer W elinder (S) 
Margareta Lindquist (KD) 
Meta Jarl (S) 
Anders Wallentheim (S) 
Anna Pålsson (C) 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) 
Torgny Holmberg (SD) 
Mats Ekvall (SD) 

Tobias Vemmenby (L) för Mikael Koenen (L) 

Kristina Lind (M) 
Karina Olsson (SD) 

Margaretha Rud (S) 
Anita Peterson (V) 
Bo Göran Svensson (SD) 

Asa Ollerstam Lundh förvaltningschef, Irene Persson nämndsekreterare, Thomas 
Johansson ekonomikontroller, Ulrika Bengtsson VC, Ingela Bengtsson VC. 

Christer W elinder (S) 

Omsorgsförvaltningen 2021-04-06 

§19 - §26 I (" 

Sekreterare ' d-::,l[,( 1 ; '}( i / ( l l · ! 
Irene Persson 

Ordförande 

Justerare 

Karin sop (M) 

lM C ' t tt ,, 
Christer Welinder (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

Hässl olms 
kommu 

Om sorgsnämnden 

§ 19 

Månadsuppföljning per 28 februari 2021 
Dnr: OF 2021/170 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 28 februari 
2021. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsnämnden redovisar i sitt månadsbokslut per 28 februari 2021 ett 
underskott mot budget med 7,5 mnkr. Prognosen för helåret 2021 visar på ett 
underskott på 45,7 mnkr, varav 51,0 mnkr avser kostnader avseende Covid-19. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-16, § 13, följande: 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att 
godkänna månadsuppföljningen per 28 februari 2021. 

Sänt till: 
Ekonomikontoret 
Revisionen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

Häss eholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 20 

Äldreomsorgssatsningen 2021 
Dnr: OF 2021/148 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet undantaget punkterna 2, 5. 
Ärendet behandlas på omsorgsnämndens sammanträde den 4 maj 2021 

Reservationer 
Susanne Lottsfeldt (SD), Torgny Halmberg (SD) och Mats Ekvall (SD) reserverar 
sig mot beslutet att återremittera punkt 7. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) medges lämna en protokollsanteckning 

Protokollsanteckning 
Susanne Lottsfeldt (SD) medges lämna en skriftlig reservation 
Anna Pålsson (C) medges lämna en protokollsanteckning 

Yrkande 
Susanne Lottsfeldt (SD) ändringsyrkande med tillägg att 12 av de 24 mnkr ska 
avsättas till personal som arbetat i barriärvård eller på annat sätt utsatts för smitta 
samt bifall till punkterna 2, 5 och 7. 
Tobias Vemmenby (L) yrkar på återremiss på övriga punkter utöver 2, 5, 7. 
Anders Wallentheim (S) yrkar avslag på SD tilläggsyrkande 
Anna Pålsson (C) yrkar avslag på SD tilläggsyrkande. 
Tobias Vemmenby (L) yrkar avslag på SD tilläggsyrkande. 

Omröstning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta att bifalla punkterna 2 och 5 i 
förslaget och finner att nämnden bifaller punkt 2 och 5. 

Ordförande ställer frågan om övriga punkter ska återremitteras, finner att punkt 7 
ska behandlas separat. Övriga punkter återremitteras. 
Ordförande ställer frågan om punkt 7 ska återremitteras alternativt bifallas och 
finner att även punkt 7 ska återremitteras. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

Hässleholms 
un 

Om sorgsnämnden 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan bifalla eller avslå SD tilläggsförslag och 
finner att nämnden avslår tilläggsförslaget från SD. 

Beskrivning av ärendet 
I regeringens budgetproposition för år 2021 ingick ett nytt riktat statsbidrag till 
äldreomsorgen på 4 miljarder kronor, vilket för Hässleholms del innebär ett nytt 
riktat statsbidrag till äldreomsorgen på 24 mnkr. Detta bidrag är ett permanent 
statsbidrag utan krav på bemanning eller liknande krav. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-16, § 14, följande: 
Arbetsutskottet beslutar att överlämna till nämnden att fatta beslut i ärendet. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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S...AJvlMAN'I.'RÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

Omsorgsnämnden 

§ 21 

Handlingsplan Patientsäkerhetsberättelse 2020 
Dnr: OF 2021/10 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna handlingsplan för 
patientsäkerhetsberättelse 2020. 

Reservationer 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Protokollsanteckning 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) medges lämna en protokollsanteckning 

Beskrivning av ärendet 
Handlingsplanen för Patientsäkerhetsberättelsen 2020 kommer att fokusera på 
områdena vårdhygien, teamsamverkan, palliativ vård, demensvård och BPSD, 
nutrition, dokumentation, patientsäkerhetskultur, riskbedömningar, 
avvikelsehantering och läkemedelshantering. Patientsäkerhetsberättelsen påvisar att 
det finns förbättringspotential i samtliga av dessa områden och att det är nödvändigt 
att förbättra teamsamverkan för att nå resultat i detta. En god teamsamverkan är 
grunden för att leverera en god vård och omsorg av hög kvalitet. En 
uppmärksammad brist i Patientsäkerhetsberättelserna från tidigare år är att det har 
saknats krav på återkoppling av resultat från verksamheterna. I årets handlingsplan 
får detta ett tydligare fokus med direkta datum då olika delmål ska vara uppfyllda. 
De olika delmålen kommer i nära anslutning till slutdatum också att utvärderas av 
LG eller MAS för att avgöra om åtgärderna varit tillräckliga. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-16, § 15, följande: 
Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden godkänna 
handlingsplan med redaktionella ändringar, för patientsäkerhetsberättelse 2020 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Omsorgsnämnden 

§ 22 

Granskning digitalisering 
Dnr: OF 2021/163 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

Omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens svar på Granskning av 
Omsorgsnämndens digitaliseringsarbete. 

Beskrivning av ärendet 
De förtroendevalda revisorerna i Hässleholms kommun har med hjälp av EY 
granskat i vilken mån omsorgsnämnden säkerställer att digitaliseringsarbetet utförs 
på ett ändamålsenligt sätt. Revisionens bedömning är att verksamheten inom 
omsorgsnämnden endast delvis uppfyller detta, då det saknas en tydlig ledning, 
styrning och uppföljning av digitaliseringsarbetet inom omsorgsnämnden. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-16, § 16, följande: 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå omsorgsnämnden att anta 
förvaltningens svar på Granskning av Omsorgsnämndens digitaliseringsarbete. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

Hässleholms 
mmun 

Omsorgsnämnden 

§ 23 

PO Skåne 
Dnr: OF 2021/181 

Beslut 
Omsorgsnämndens beslutar att ansöka om statsbidrag för 2021 för verksamheten 
med Personligt ombud 

Beskrivning av ärendet 
Kommuner som bedriver verksamhet med Personligt ombud har möjlighet att 
ansöka om medel hos länsstyrelsen. Medlen utgör en delfinansiering av 
verksamheten. 
Hässleholms kommun har ett Personligt ombud som arbetar heltid. Tjänsten köps 
av PO-Skåne. 
Ansökan ska vara länsstyrelsen tillhanda 21 03 01. Ansökan är skickad och 
mottagen av länsstyrelsen 2021 03 01 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-16, § 17, följande: 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå omsorgsnämnden besluta att 
ansöka om statsbidrag för 2021 för verksamheten med Personligt ombud 

Sänt till: 
Länsstyrelsen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hässl holms 
o un 

Omsorgsnämnden 

§ 24 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr: OF 2021/227 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

SoL Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § Bifall Avslag 
Avlösning 1 
Biträde av kontaktperson 5 

Boendestöd 7 

Dagverksamhet 1 
Hemgångs stöd 1 
Hemtjänst 136 
Korttid 41 
Ledsagning 
Matdistribution 57 

Parboende 1 

Särskilt boende 14 
T rygghetslarm 42 

T rygghetsuppringning 3 
LSS 

LSS 9:2, biträde av personlig assistans 2 

LSS 9:2, sjuklön 8 

LSS 9:3, ledsagarservice 
LSS 9:4, kontaktperson 1 

LSS 9:5, avlösarservice 
LSS 9:6, korttidsvistelse 6 
LSS 9:7, korttidstillsyn 
LSS 9:8, boende barn/ungdom 
LSS 9:9, boende vuxna 
LSS 9:10, daglig verksamhet 5 

Avtalsrapport alla tidsbegränsade anst och tillsv anställda februari 
2021 
4. Ansökan om nedsättning av hyran 1:38-1:45, 2:57-2:61. 
Avskrivningar av fordringar 8:21 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

holms 

Omsorgsnämnden 

§ 25 

Övriga anmälningar 
Dnr: OF 2021/207 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Initiativärende inlämnas av Sverigedemokraterna och överlämnas för behandling på 
kommande nämnd den 2021-05-04. 

Yrkande 

Karin Axelsson (l'v1) yrkar att initiativärendet flyttas till kommande nämnd 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar att initiativärendet tas upp på dagens sammanträde 
Anna Pålsson (C) yrkar att ärendet flyttas till kommande nämnd 

Omsorgsförvaltningen - Kännedomsärende mars-21 

1. Statistik 
2. Protokollsutdrag, §37, §41, §30, §32. 
3. FÖS protokoll 2021-03-22 
4. Arbetsutskottets protokoll 2021-03-16 
5. Verksamhetsberättelse, tre förvaltningar 
6. Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 
7. Verksamhetsplan styrgrupp 
8. Uppräkning av ersättningsnivå, vistelsekommun 
9. Initiativärende Sverigedemokraterna, gällande Högalid 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-03-30 

Hässl ol s 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 26 

Aktuellt i verksamheten 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen 

Beskrivning av ärendet 
Asa Ollerstam Lundh, förvaltningschef informerar om följande: 

• Covid-19 

• Dagverksamheter/växelvården/ restaurangerna/ träffpunkterna 

• Administrativa avdelningen ny organisation 

Karin Axelsson (M) ordf, informerar om: 

• Förebyggande hembesök, samarbete med högskolan Kristianstad 

Christer Welinder (S) ställer en fråga angående kostorganisationen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Protokollsantecknlng 11id omsorgsnärnndens möte den 30/3 2021 
Ärende 2 Äldreomsorgssatsning 
Avstår från att delta i beslutet Alldeles för många svulstiga, akademiska och administrativa åtgärder och utredningar som 
belastar organisationen . Istället borde det vara : få, praktiska konkreta åtgärder som går att realisera och som riktade sig till 
omsorgstagarna . 

I . 
I ,l I 

Ulrika Widmark Barnekow 
Folkets Väl 



Protokollsanteckning vid omsorgsnämndens möte den 30/3 2021 
Ärende 3:handlingsplan ... . 
Avstår från att delta i beslutet rörande handlingsplanen. Vi har redan för många styrdokument och planer. Vi får inte göra allt till 
en vetenskap. 
Detta tar för mycket tid och kraft från det egentliga arbete som omsorgen är tänkt att vara. Satsa resurser och mer personal på 
det praktiska arbetet nära omsorgstagarna. Det är god omvårdnad och mänsklig närhet ensamma och sjuka människor behöver 
för att få innehåll i sina liv. 
Avsnittet för palliativ- och demens- vård står vi dock bakom. 

' ' ' I, - -.. 
Ulrika Widmark Barnekow 
Folkets Väl 



Protokollsanteckning 30/3 Äldreomsorgssatsningen 

Centerpartiet tycker att det är positivt med en plan för kvalitetsutveckling och flera förslag var bra 

och välgenomtänkta. Antalet medarbetare per chef och chefsstöd, behöver komma in i den ordinarie 

budgeten för att förbättras kontinuerligt. C föreslår Äldreomsorgssatsningen 2021: 

• Höja antalet sjuksköterskor inom omsorgen 

• Ny tjänst Hygiensjuksköterska 

• Initiera utfasning av delade turer, för att bli en attraktiv arbetsgivare och minska 

pe rso na lomsättn i ng 

Dessa insatser kan bli ganska kostsamma och ännu har inget kostnadsförslag presenterats vilket gör 

det svårt överblicka hur långt föreslagen budget räcker. Det är således svårt att satsa på fler åtgärder 

i nuläget. Alla förslagen var bra. 



Initiativärende 

''Situationen på Högalidshemmet" 

Omsorgsnämnden 2021-03-30 

Det har kommit till vår kännedom att arbetsmiljösituationen på 

Högalidshemmet i Hässleholm är under all kritik. Flera avdelningar är 

underbemannade och situationen för både de boende och personal måste 

skyndsamt ses över innan något allvarligt händer. 

En IVO-anmälan har gjorts och när denna lades ner så lämnades klagomålet 

vidare till Högalidshemmet för vidare utredning. Nu vill vi att frågan tas upp på 

högre nivå och att vi i omsorgsnämnden säkerställer de boende samt 

personalens situation. 

På grund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna: 

-Att en utredning om hela Högalidshemmets arbetssituation startas och 

redovisas för nämnden för vidare beslut om åtgärder. 

-Att till dess att utredningen är gjord stärks personalstyrkan upp för att 

säkerställa att inget ytterligare olyckligt inträffar. 

Susanne Lottsfeldt (SD) Torgny Holmberg (SD) 



 

 

 

Reservation 

Ändringsyrkanden, Äldreomsorgssatsningen 2021. 

Omsorgsnämnden Hässleholm 2021-03-30 

Sverigedemokraterna lämnade in ändringsyrkande till Kommunfullmäktige den 30 
november 2020 som i sak går ut på att äldreomsorgssatsningen för 2021 på 24 
miljoner används som en engångsersättning till personalen på grund av pandemin.  

En stor del av personalen har blivit påverkad i form av övertid och inställd 
semester mm. Covid teamet är extra utsatta då de arbetar med svårt sjuka 
Covid-patienter. Även annan personal på Särskilda boenden och i Hemtjänsten har 
utsatts i samband med omsorgsarbetet med Covid-patienter. 

Det Sverigedemokraterna föreslagit i detta ändringsyrkande är att 12 av de 24 
miljonerna för 2021 skall gå till personalen som arbetat i barriärvård eller på annat 
sätt utsatts för Covid-19 som en engångsersättning. Kategorier av personal 
beslutas av personalutskottet.  
Resterande 12 miljoner yrkar vi att de ska gå till att:  
Utöka med en tjänst som hygiensjuksköterska på 100 %. 
Utreda möjligheten att fasa ut delade turer i äldreomsorgsverksamheten och 
påbörja en utfasning. Detta får inte ske på bekostnad av fler helger. 
Se över förutsättningarna för att arbeta med kontinuitet och ett tydligt 
kontaktmannaskap i hemvårdsgrupperna och påbörja omställningen, 
projektledare på 100 %. 

Sverigedemokraterna röstade bifall till ändringsyrkandet, då vårt yrkande ej vann 
gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

Susanne Lottsfeldt (SD)   


