
s 
ommun 

Om sorgsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Ej närvarande 
ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Stadshuset sammanträdesrum 1/Teams, 2021-05-04, kl. 9:30-13:00 

Karin Axelsson (M) 
Susanne Lottsfeldt (SD) 
Christer Welinder (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) 09.30-12.33 
Karina Olsson (SD) 

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

Åsa Ollerstam Lundh förvaltningschef, Irene Persson nämndsekreterare, 

1 (14) 

J osefine Leth kommunikatör, Ingela Bengtsson V c, Ulrika Bengtsson V c, 
Elisabet Mineur Ve, Kenneth Persson Ve, Yvonne Kvist Tf adm chef, Stefan 
Wendelin Tf Mc. 
Lena Hedvall Nilsson och Pia Åberg, FSS § 27. Caroline Badics HR strateg§ 28 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Omsorgsförvaltningen 2021-05-06 

§27 - §35 

Sekreterare 

Ordförande 

Irene Persson 

-~~ ~ 7;? 

Justerare 

Karin Axelsson (M) /~ # t1 j a. I 
. lt6at-t, t rrt-11rv.'i/tfcf(J 
Susanne Lottsfeldt (SD) / 



Om sorgsnämnden 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Omsorgs nämnden 

Justering 

Anslag / bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Omsorgsnämnden 

2021-05-04 

2021-05-10 

2021-06-02 

Omsorgsförvaltningen 

r .J.W.(!:L. .... ;~4W. .... ... ....... ... ......... . . 
Irene Persson 

Utdraget bestyrkes 
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H .. 
kommun 

Omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

lnformationsärende, FSS kartläggning 

I nformationsärende Kompetensutveckling 

Äldreomsorgssatsningen 2021 

Motion LOV i ordinärt boende 

Svar på Initiativärende gällande Högalid 

KKiK resultat 2020 

Anmälan av delegationsbeslut 

Övriga anmälningar 

Aktuellt i verksamheten 

Omsorgsnämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

Utdraget bestyrkes 

§ 27 

§ 28 

§ 29 

§ 30 

§ 31 

§ 32 

§ 33 

§ 34 

§ 35 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

Omsorgsnämnden 

§ 27 

lnformationsärende, FSS kartläggning 
Dnr: OF 2021/279 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen samt ger förvaltningschefen i uppdrag 
att ge en återkoppling av det fortsatta arbetet utifrån kartläggningen under hösten. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen Skåne beviljade 2019 Hässleholms kommun 50 000 kr i 
utvecklingsmedel för att göra en kartläggning av våldsutsatta personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och/ eller neuropsykiatrisk diagnos, utbilda fler 
personal inom V.I.P-metoden (Viktig Intressant Person) och ta fram 
förvaltningsövergripande rutiner för att upptäcka våld. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-04-20, § 22, följande: 
Arbetsutskottet tackar för redovisningen av kartläggningen. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Omsorgsnämnden 

§ 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

lnformationsärende Kompetensutveckling 
Dnr: OF 2021/307 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen 

Beskrivning av ärendet 
Caroline Badics HR strateg, informerar om kompetensförsörjning och heltid som 
norm 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

/~/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

H··ssl holms 
kom un 

Omsorgsnämnden 

§ 29 

Äldreomsorgssatsningen 2021 
Dnr: OF 2021/148 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att omsorgsförvaltningen fortsätter planering, utredning 
och genomförande av föreslagna satsningar och återkommer till omsorgsnämnden 
med uppföljning vid delårsredovisningen, bokslutet och inför budget 2022. 

De föreslagna åtgärderna skall dock finansieras inom ramen istället och inte inom 
äldreomsorgssatsningen 2021 

Reservationer 
Karin Axelsson (M), Tobias Vemmenby (L) Margaretha Lindquist (KD) Ulrika 
Widmark Barnekow (FV) reserverar sig 

Protokollsanteckning 
Anna Pålsson (C) medges lämna en protokollsanteckning 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) medges lämna en protokollsanteckning 

Yrkande 
Tobias Vemmenby (L) yrkar bifall till liggande förslag 
Christer Welinder (S) tilläggsyrkande i beslutet att: de föreslagna åtgärderna skall 
dock finansieras inom ramen istället och inte inom äldreomsorgssatsningen 2021 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) yrkar avslag på ärendet 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar bifall till Welinders tilläggsyrkande 

Omröstning 
Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller V emmenbys bifallsyrkande. 
Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller Welinders tilläggsyrkande. 
Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller Widmarks avslagsyrkande. 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Welinders tilläggsyrkande. 

Beskrivning av ärendet 
I regeringens budgetproposition för år 2021 ingick ett nytt riktat statsbidrag på 4 
miljarder kronor för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre personer, 
vilket för Hässleholms del innebär ett statsbidrag på 24 mnkr. 

Omsorgsnämnden 

Justering 

, .,,,_j 

);?//2 
--~ (.,,/, ! 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

Omsorgsnämnden 

Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och 
utveckling av verksamheten. Några exempel som nämns är: Förbättra arbetsmiljö 
och arbetsvillkor, öka personalkontinuiteten, förebygga spridning av covid-19, 
förbättra samverkan mellan socialtjänst och den kommunala och regionala hälso
och sjukvården, samt arbete för en personcentrerad vård och omsorg av personer 
med demenssjukdom. 
Regeringen fattar beslut om fortsatt statsbidrag i slutet av 2021. Signalen är att detta 
är ett återkommande statsbidrag för att möjliggöra ett långsiktigt arbete. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-04-20, § 23, följande: att 
överlämna till omsorgsnämnden att fatta beslut i ärendet 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-06-16 § 14, följande: att 
överlämna till omsorgsnämnden att fatta beslut i ärendet. 
Omsorgsnämnden beslutade 21-03-30 § 20, följande: att återremittera ärendet 
undantaget punkterna 2, 5. Ärendet behandlas på omsorgsnämndens sammanträde 
den 4 maj 2021. 

Omsorgsnämnden 

Justering 

/2; 

/~i·1 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

H· ssleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 30 

Motion LOV i ordinärt boende 
Dnr: OF 2020/862 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att bifalla motionen, att LOV inom ordinärt boende 
avvecklas. 

Reservationer 
Karin Axelsson (M), Tobias Vemmenby (L) och Margaretha Lindquist (KD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 
Tobias Vemmenby (L) yrkar avslag till motionen. 
Christer Welinder (S) yrkar bifall till motionen. 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar bifall till motionen. 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) yrkar bifall till motionen. 

Omröstning 
Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller V emmenbys avslagsyrkande. 
Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller Welinders bifallsyrkande. 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Welinders bifallsyrkande, att bifalla 
motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion angående LOV i ordinärt 
boende. Omsorgsnämnden vidhåller sitt tidigare ställningstagande då intresset är 
lågt från privata vårdgivare och ingen har visat intresse av att bedriva LOV i 
Hässleholms kommun enligt de förfrågningsunderlag som har varit ute. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-04-20, § 25, följande: att föreslå 
omsorgsnämnden besluta att bifalla motionen, att LOV inom ordinärt boende 
avvecklas. 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-03-16, § 19, följande: att 
återremittera ärendet till omsorgsnämnden den 4 maj 2021 för komplettering av 
vilka åtgärder som är vidtagna. 

Sänt till: Kommunfullmäktige 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

Om sorgsnämnden 

§ 31 

Svar på Initiativärende gällande Högalid 
Dnr: OF 2021/264 

Beslut 
Omsorgsnämndens beslutar att: 

- att avslå initiativärendet 
- att ge förvaltningen i uppdrag att återkoppla till nämnden under hösten, det 
fortsatta arbetet med arbetsmiljön på Högalid. 

Reservationer 
Susanne Lottsfeldt (SD), Torgny Holmberg (SD), Mats Ekvall (SD) reserverar sig 
mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation. 

Yrkande 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar bifall till initiativärendet 
Tobias Vemmenby (L) yrkar bifall till liggande förslag 
Karin Axelsson (M) yrkar bifall till liggande förslag 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) yrkar bifall till liggande förslag 
Margaretha Lindquist (KD) yrkar bifall till liggande förslag 

Omröstning 
Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller Lottsfeldts bifallsyrkande 
Ordförande ställer frågan om nämnden bifaller V emmenbys avslagsyrkande 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Vemmenbys avslagsyrkande, att 
avslå initiativärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Sverigedemokraterna inkom med ett initiativärende till omsorgsnämndens 
sammanträde den 2021-03-31. I initiativärendet framkommer det att 
Sverigedemokraterna fått kännedom om brister i arbetsmiljön på Högalidshemmet. 
De framför att de vill att frågan tas upp på högre nivå och yrkar därför på följande: 

- 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. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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ommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

Om sorgsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-04-20, § 26, följande: att föreslå 
omsorgsnämnden besluta 
- att avslå initiativärendet 
- att ge förvaltningen i uppdrag att återkoppla till nämnden under hösten, det 
fortsatta arbetet med arbetsmiljön på Högalid. 

Sänt till: 
Sverigedemokraterna 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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H 0 ss hol s 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 32 

KKiK resultat 2020 
Dnr: OF 2021/49 

Beslut 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna ärendet. 

Beskrivning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioners rapport Kommunens Kvalitet i Korthet, Kl(iK 
för 2020 är publicerad. 
Avseende omsorgsnämndens verksamhetsområden ligger Hässleholms kommun 
sammanfattningsvis i princip i nivå med snittet av kommunerna avseende samtliga 
kvalitetsmått utom avseende personalkontinuiteten inom hemtjänsten där 
kommunen tillhör de 25% sämsta och avseende väntetiden till erbjudande om 
boende enligt LSS §9.9 där kommunen tillhör de 25% bästa. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-04-20, § 28, följande: att föreslå 
omsorgsnämnden besluta att godkänna ärendet. 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

Om sorgsnämnden 

§ 33 

Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr: OF 2021/308 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Beskrivning av ärendet 
Delegationsbeslut mars 2021 

SoL Bistånd enligt SoL 4 kap 1 § 
Biträde av kontaktperson 

Boendestöd 
Bostad med särskild service 

Dagverksamhet 

Dagverksamhet psykiskt funktionshindrade 

Hemgångs stöd 

Hemtjänst 
Insatser i annan kommun 
Korttid 
Matdistribution 
Särskilt boende 

T rygghetslarm 

Trygghetsuppringning 

LSS 

LSS 9:2, biträde av personlig assistans 

LSS 9:2, sjuklön 

LSS 9:3, ledsagarservice 

LSS 9:4, kontaktperson 

LSS 9:5, avlösarservice 

LSS 9:6, korttidsvistelse 

LSS 9:9, boende vuxna 

LSS 9:10, daglig verksamhet 

Bifall Avslag 
4 

4 
1 

3 

1 

5 

141 1 
1 

57 
34 
29 

44 

1 

6 1 

12 1 delavslag 

1 1 

2 

1 

2 1 

2 

1 

2. Avtalsrapport alla tidsbegränsade anst och tillsv anställda mars 2021 
3. Ansökan om nedsättning av hyran 1:46-1:49, 2:62-2:63. 
4. Avskrivningar av fordringar 10:1-10:2 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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H .. ssleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 34 

Övriga anmälningar 
Dnr: OF 2021/272 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

1. Statstik 
2. Protokollsutdrag, §69, §48, §52 
3. Informationsblad Byggnadsnämnden, Vinslöv och Stoby 
4. Färdtjänststatistik 2020 
5. FÖS protokoll 2021-04-26 
6. Arbetsutskottets protokoll 2021-04-20 
7. Energiuppföljning 

Omsorgs nämnden 

Utdraget bestyrkes 
_.I 

·--:-; 
,(_______ .. 
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Hässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 35 

Aktuellt i verksamheten 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-05-04 

Asa Ollerstam Lundh förvaltningschef informerar om följande: 

• Hantverksgatan i Vinslöv 

• Budget till och med mars 2021 

• Covid -19, lägesrapport 

• Habiliteringsersättningen daglig verksamhet 

• Planering att öppna upp tidigare stängda verksamheter med anledning av 
pandemin. 

• Rekryteringar inom administrationen 

• Lex Maria Dnr: 2021/282 Dnr: 2021/302 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Protokollsanteckning från FV den 4/5 2021 ärende 3 
Äldreomsorgssatsningen. 
Nej till flera planeringar och utredningar. Skapa inte problem. 
Tar tid, kraft och pengar från kärnverksamheten. För mycket 
administration och för lite praktiskt arbete. Vad som behövs är 
närhet, värme och praktisk omsorg för omsorgstagarna. 

Ulrika Widmark Barnekow För Folkets Väl 



3 Tjänsteskrivelse Äldreomsorgssatsningen Svar Anna Pålsson C 

Vi i Centerpartiet ställer oss positiva till utvecklingen och menar att alla förslag är bra. 

Äldreomsorgssatsningen har en budget på 24 miljoner. Vi har redan röstat igenom att avveckla 

delade turer. Den återstående frågan är hur långt budgeten räcker. Vi föreslår att man anställer fler 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi menar att det behövs inte ytterligare 

utredningar, utan att man anställer där det behövs. Vi menar dock att förslagen utförs inom liggande 

budget. 



Reservation 

Ärende 5,, Svar på Initiativärende gällande Högalid11 

Omsorgsnämnden Hässleholm 2021-05-03 

Sverigedemokraterna lämnade in ett Initiativärende gällande Högalid till 

Omsorgsförvaltningen 2021-03-30. Initialt vägrade ordförande lyfta vårt ärende 

men vi tackar nu för att ordförande väljer att följa kommunallagen. 

Ett arbete har startats upp av enhetscheferna på Högalid där man arbetar med 

berörda avdelningar utifrån IVO anmälan. Vi anser inte att detta har hjälpt 

nämnvärt eftersom flera ur personalen från olika avdelningar har ringt oss och 

lämnat klagomål på arbetssituationen efter att vårt Initiativärende lämnades in. 

Svaret anger även att bemanningen är i nivå med övriga särskilda boenden. Vi 

anser att eftersom problemen på Högalid är av den storleken som framkommit så 

behövs mer personal initialt tills Enhetscheferna har kommit i fas med sitt arbete 

för att förbättra arbetssituationen. 

Sverigedemokraterna ser mycket allvarligt på detta och därför yrkade vi på bifall 

till Initiativärendet och vi anser att båda attsatserna är högaktuella och bör 

bifallas. 

Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

Susanne Lottsfeldt (SD) 


