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Asa Ollerstam Lundh förvaltningschef, Helena Andersson nämndsekreterare, 
Josefine Leth kommunikatör, Thomas Johansson ekonomicontroller §55, Malena 
Sylvan verksamhetschef, Kenneth Persson verksamhetschef, Ingela Bengtsson 
verksamhetschef, Ulrika Bengtsson verksamhetschef, Birgitta Ljungbeck MAS, 
Yvonne Kvist avdelningschef stab, Stefan Wendelin tf verksamhetschef, Wagram 
Hakopian verksamhetschef 

Christer Welinder (S) 

Omsorgs förvaltningen, 2021-10-08 

§54 - §63 

Sekreterare 
Helena Andersson 

Ordförande ~/~ 
Justerare 

K~)~ 
Christer Welinder (S) 
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Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 54 

lnformationsärende 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Birgitta Ljungbeck informerar om patientsäkerhetsberättelsen. 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021 -10-05 

Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 55 

Delårsbokslut per 31 augusti 2021 
Dnr: OF 2021/551 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 31 augusti 2021 

Beskrivning av ärendet 

Omsorgsnämnden redovisar i sitt månadsbokslut per 31 augusti 2021 ett överskott 
mot budget med 7,3 mnkr. Prognosen för helåret 2021 visar på ett underskott på 
5,8 mnkr, varav 40,0 mnkr avser kostnader avseende Covid-19. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-09-21, § 44, omsorgsnämnden 
följande beslut: 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 31 augusti 2021 

Omsorgsnämnden 

Justering 

~~ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 56 

Delade turer inom äldreomsorgen 
Dnr: OF 2021/538 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 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. Aterkoppling på hur arbetet fortskrider sker vid varje nämnd. 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraternas ledamöter medges lämna följande protokollsanteckning: 
"Det fortsatta arbetet med äldreomsorgssatsningen bör ha en inriktning där 
schemaläggning av arbetstid förläggs så att man arbetar högst 2 av 5 helger och 
högst en delad tur." 

Centerpartiets ledamöter instämmer i Socialdemokraternas protokollsanteckning. 

Beskrivning av ärendet 

Delade turer förekommer i de flesta äldreomsorgsverksamheterna inom 
förvaltningen i olika stor utsträckning. Att arbeta för att begränsa antalet delade 
turer eller helt ta bort dem ligger i linje med nämndens och förvaltningens mål att 
vara en attraktiv arbetsgivare. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-09-21, § 45, omsorgsnämnden 
följande beslut: 

Omsorgsnämnden beslutar 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. Aterkoppling på hur arbetet fortskrider sker vid varje nämnd. 

Omsorgsnämnden 

Justering dY Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 57 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Remiss, riktlinjer för lokalförsörjning 
Dnr: OF 2021/417 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att översända förslaget till justeringar av riktlinjerna för 
lokalförsörjning avseende de delar som berör omsorgsnämndens 
verksamhetsområden till kommunledningsförvaltningens fastighetsstrateg och 
kommunstyrelsen. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Sverigedemokraternas, Socialdemokraternas och Centerpartiets ledamöter avstår 
från att delta i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraternas ledamöter medges lämna följande protokollsanteckning: 
"Socialdemokraterna kommer att ta ett samlat beslut när remissen behandlas i 
kommunstyrelsen. Med anledning av det så avstår vi ifrån att delta i detta ärende i 
omsorgsnämnden.'' 

Yrkande 

Karin Axelsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) yrkar bifall till liggande förslag med följande 
tilläggsyrkande för följande punkter 2.1.6, 2.2, 2.2.1 och bilaga 2. 

Omröstning 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan bifalla arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att nämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut. 

Ordförande ställer frågan om nämnden kan bifalla eller avslå Ulrika Widmark 
Barnekows tilläggsyrkande och finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet. 

Omsorgs nämnden 

Justering ~ 
:::11 . 
/1/c'{ 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Fastighetsstrateg på kommunledningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag på 
revidering av riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun. Riktlinjerna 
omfattar lokaler som kommunens verksamheter brukar. Syftet är att säkerställa en 
kostnadseffektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning i Hässleholms kommun, där 
kommunens förvaltningar i samsyn arbetar med lokalförsörjning efter en enhetlig 
strategi. 

Materialet har skickats på remiss till samtliga nämnder inom kommunen. Förslaget 
har behandlats i en strategisk lokalförsörjningsgrupp. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-09-21, § 46, omsorgsnämnden 
följande beslut: 

Omsorgsnämnden beslutar att översända förslaget till justeringar av riktlinjerna för 
lokalförsörjning avseende de delar som berör omsorgsnämndens 
verksamhetsområden till kommunledningsförvaltningens fastighetsstrateg och 
kommunstyrelsen. 

Christer Welinder (S) och Susanne Lottsfeldt (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Karin Axelsson (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Omsorgsnämnden beslutar 2021-09-07, § 49 följande: 
Omsorgsnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras för vidare politisk 
beredning. 

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Sverigedemokraternas ledamöter medges lämna följande protokollsanteckning: 
"Sverigedemokraterna har hittat flera felaktigheter i denna remiss och vi kommer så 
småningom yrka på flera ändringar i riktlinjerna för lokalförsörjning. Just nu sätter 
vi oss in i dokumentet ordentligt och jobbar med detsamma inom partiet. 
På grund av ovanstående väljer vi att avstå och lämnar som förklaring denna 
protokollsanteckning." 

Christer Welinder (S) yrkar återremiss för vidare politisk beredning. 
Mikael Koenen (L), Karin Axelsson (M) och Anna Pålsson (C) instämmer i 
Christer Welinders yrkande. 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

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

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Christer Welinders yrkande 
bifallet. 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-08-23, § 40, omsorgsnämnden 
följande beslut: 
Omsorgsnämnden ställer sig bakom föreslagna riktlinjer för lokalförsörjning i 
Hässleholms kommun. 

Sänt till: 
KLF Fastighetsstrateg 
Kommunstyrelsen 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 58 

Yttrande återremiss central bemanningsenhet 
Dnr: OF 2021/435 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att motionen är besvarad med att omsorgsförvaltningen 
får i uppdrag att skapa en eller flera egna bemanningsfunktioner utifrån behov. 

Reservationer 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkande 

Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar bifall till motionen. 
Christer Welinder (S), Karin Axelsson (M), Margaretha Lindqvist (KD) och Ulrika 
Widmark Barnekow (FV) yrkar bifall till liggande förslag. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag bifallet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-24 § 104 att återremittera ärendet "Motion 
om central bemanningsenhet för alla kommunala verksamheter" för ytterligare 
politisk beredning för att säkerställa intresset, behovet och värdet av en gemensam 
bemanningsenhet. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2021 -09-21, § 47, omsorgsnämnden 
följande beslut: 

Omsorgsnämnden beslutar att motionen är besvarad med att omsorgs förvaltningen 
får i uppdrag att skapa en eller flera egna bemanningsfunktioner utifrån behov. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ ~;/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

Karin Axelsson (M) yrkar att motionen är besvarad med att omsorgsförvaltningen 
får i uppdrag att skapa en eller flera egna bemanningsfunktioner. 
Christer Welinder (S) instämmer i Karin Axelssons yrkande. 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner Karin Axelssons yrkande 
bifallet. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

~$ 
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Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 59 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Ej verkställda beslut, kvartal 2 2021 
Dnr: OF 2021/559 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner sammanställningen av ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) per 2021-07-01, som lämnats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
omsorgsnämnden beslutar att handlingarna överlämnas till kommunfullmäktige och 
kommunrevision. 

Beskrivning av ärendet 

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

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-09-21, § 48, omsorgsnämnden 
följande beslut: 

Omsorgsnämnden godkänner sammanställningen av ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) per 2021-07-01, som lämnats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
omsorgsnämnden beslutar att handlingarna överlämnas till kommunfullmäktige och 
kommunrevision. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
IVO 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 60 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Sammanträdestider 2022 för ON och ON AU 
Dnr: OF 2021/537 

Beslut 

Omsorgsnämnden antar reviderad sammanträdesplan för ON och ONAU 2022 

Beskrivning av ärendet 

Planeringen av sammanträdestiderna har utgått från följande förutsättningar: 
sammanträdesdagar som Kommunstyrelsen eller Region Skåne sammanträder har 
tagits i beaktande och infaller inte på samma dag. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-09-21, § 49, omsorgsnämnden 
följande beslut: 

Omsorgsnämnden antar sammanträdesplan för ON och ON AU 2022. 

Sänt till: 
KLF 

Omsorgs nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Hässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 61 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 

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

Delegationsbeslut avseende SoL och LSS under augusti 2021. 

Delegationsbeslut avseende ansökan om nedsättning av hyra under juli, augusti och 
september 2021. 

Delegationsbeslut avseende avskrivning av fordringar under augusti och september 
2021. 

Protokoll 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-09-21 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Hässle olms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 62 

Övriga anmälningar 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KF § 178 
Förvärv av Hässleholm Björksäter 4 

KF § 184 
Redovisning av uppdrag kring samordnad fordonsorganisation 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Granskning 23 september-8 oktober- Detaljplan för Småskolan 1, Tyringe 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Granskning 27 september-28 november - Översiktsplan för Hässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 63 

Aktuellt i verksamheten 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-10-05 

Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Asa Ollerstam Lundh, förvaltningschef, informerar om följande: 

• Information om personal 

• FÖS-protokoll 

• Covid-information 

• Restauranger på särskilda boende 

• Överklagande av boendet på Björksätet 

• Fontänhus 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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