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Asa Ollerstam Lundh förvaltningschef, Helena Andersson nämndsekreterare, 
J osefine Leth kommunikatör, Malena Sylvan verksamhets chef, Ingela Bengtsson 
verksamhetschef, Elin Saarikari tf verksamhetschef, Ulrika Bengtsson 
verksamhetschef, Yvonne Kvist avdelningschef, Wagram Hakopian 
verksamhetschef, Kenneth Persson verksamhetschef, Marina Caggianella 
enhetschef§ 64, Lena Hedvall-Nilsson enhetschef§ 64, Susanne Andersson 
psykiatrisamordnare§ 64, Thomas Johansson ekonomicontroller §65 

Susanne Lottsfeldt (SD) 

Omsorgsförvaltningen, 2021-11-25 

§64 - §70 

Sekreterare 
Helena Andersson 

Ordförande 
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Justerare 
. • - I 

Susanne Lottsfeldt (SD) 
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Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

lnformationsärende 

Månadsuppföljning per 31 oktober 2021 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2021 

Habiliteringsersättning 
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H··ss eholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 64 

I nformationsärende 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-23 

Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Marina Caggianella, enhetschef, informerar om LAS och belastningsregister. 

Malena Sylvan, verksamhetschef och Lena Hedvall-Nilsson, enhetschef, informerar 
om arbetet med VIP. 

Susanne Andersson, psykiatrisamordnare, informerar om ramöverenskommelse 
psykiatri. 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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t(/.-~ -···-
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-23 

Hässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 65 

Månadsuppföljning per 31 oktober 2021 
Dnr: OF 2021/717 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 31 oktober 
2021. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsnämnden redovisar i sitt månadsbokslut per 31 oktober 2021 ett överskott 
mot budget med 14,0 mnkr. Prognosen för helåret 2021 visar på ett överskott på 
3,8 mnkr. I prognosen ingår bedömt underskott med 36,8 mnkr avseende Covid-19-
kostnader. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-11-10, § 52, omsorgsnämnden 
följande beslut: 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 31 oktober 
2021. 

Sänt till: 
Ekonomikontoret 
Revisionen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTR..ÄDESPROTOKOLL 

Sammanlrädesdatum 
2021-11-23 

Hässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 66 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2021 
Dnr: OF 2021/707 

Beslut 
Omsorgsförvaltningens uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (S M) 
för år 2021 godkänns. Tjänsteskrivelse och handlingsplan skickas till 
kommunledningsförvaltningen för vidare hantering. Muntlig uppföljning av arbetet 
ska redovisas för omsorgsnämnden senast 31 maj 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska 
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) en gång per år. 
Den årliga uppföljningen syftar till att få en helhetsbild av arbetsmiljöarbetet och att 
identifiera och åtgärda eventuella brister. För att få en korrekt bild av hur 
arbetsmiljöarbetet fungerar, ska alla verksamheter inom förvaltningen följas upp på 
arbetsplatsnivå. Resultatet av arbetsplatsuppföljningen sammanställs i en 
handlingsplan per verksamhetsområde och slutligen i en förvaltningsövergripande 
handlingsplan. 
Den förvaltningsövergripande handlingsplanen redovisas till omsorgsnämnden och 
till kommunledningsförvaltningen, som ansvarar för en kommunövergripande 
redovisning till kommunstyrelsen och kommunfu.llinäktige. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-11-10, § 53, omsorgsnämnden 
följande beslut: 

Omsorgsförvaltningens uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 
för år 2021 godkänns. Tjänsteskrivelse och handlingsplan skickas till 
kommunledningsförvaltningen för vidare hantering. Muntlig uppföljning av arbetet 
ska redovisas på omsorgsnämnden senast 31 maj 2022. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 67 

Habiliteringsersättning 
Dnr: OF 2021/743 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-23 

Omsorgsnämnden beslutar att resterande medel av statsbidraget 2021 för 
habilitering utbetalas som en engångssumma till deltagarna inom daglig verksamhet 
LSS. 

Beskrivning av ärendet 
Hässleholms kommun har erhållit statsbidrag riktat mot Habiliteringsersättoing till 
dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Regeringen har gett socialstyrelsen i 
uppdrag att under 2021 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för 
habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommuner i syfte att införa, 
höja en låg dagpenning eller bibehålla en nivå som tidigare höjts med hjälp av 
statsbidraget då med hänvisning till föregående år. Hässleholms kommun har 
erhållit 2 467 814 kr av statsbidraget för 2021. 
De som deltar i daglig verksamhet erhåller idag en ersättning för hel eller halvdag. 
Ersättningen är år 2021, 62 kr för heldag och 42 kr för halvdag och inkluderar en 
del av statsbidraget. Möjlighet finns att fördela resterande medel som en 
engångsutbetalning till deltagarna inom daglig verksamhet LSS och således bibehålla 
ersättning i enligt med 2019 års beslut, vilket vi förordar. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-11-10, § 54, omsorgsnämnden 
följande beslut: 

Omsorgsnämnden beslutar att resterande medel av statsbidraget 2021 för 
habilitering utbetalas som en engångssumma till deltagarna inom daglig verksamhet 
LSS. 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms' 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 68 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-23 

Anmälan av delegationsbeslut 

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

Delegationsbeslut avseende SoL och LSS under september och oktober 2021 

Delegationsbeslut avseende ansökan om nedsättning av hyra 1:64-1:73 

Delegationsbeslut avseende avskrivningar 10:7-10:15 

Avtalsrapport Tillsvidareanställningar september 2021 

Avtalsrapport Tidsbegränsade anställningar september 2021 

Avtalsrapport Tillsvidareanställningar oktober 2021 

Avtalsrapport Tidsbegränsade anställningar oktober 2021 

Protokoll 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-11-10 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-23 

Hässleholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 69 

Övriga anmälningar 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KS § 186 
Omfördelning av budget för medlemsavgift i Skånes kommuner 

KF § 194 
Granskning av beredskap för hantering av en allmän spridning av Covid-19 
inom äldreomsorgen och verksamheten funktionshinder stöd och service 

KF § 197 
Initiativärende om att revidera riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms 
kommun 

KF § 204 
Motion: Utvärdering av organisationsförändringar 

KF § 220 
Delårsrapport januari-augusti 2021 med helårsprognos 2021 

KF § 225 
Sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

KF § 227 
Motion om LOV i ordinärt boende 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hä s eholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-23 

Upphävande av del av detaljplan för Vittsjö 3:408 (Waldaus väg 13), Vittsjö -
Planbeskrivning, Plankarta och Samråd 

Statistik 2021 

FÖS 2021-11-15 
FÖS 2021-09-27 
FÖS 2021-08-30 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 70 

Aktuellt i verksamheten 

Beslut 

SAMJvf.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-11-23 

Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

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

• Rutiner säbo 

• Delade turer 

• Heltid som möjlighet 

• Covidläget 

• Personal 

• Avidentifierade ärende 

• Ovaccinerade medarbetare 

• Säbo 

Omsorgs nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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