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Om sorgsnämnden 

§ 71 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Omsorgsnämndens budget 2022 
Dnr: OF 2021/765 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna omsorgschefens förslag till internbudget 
för år 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisat budgetförslag ligger inom den ram som kommunfullmäktige beräknas 
tilldela omsorgsförvaltningen enligt ovan. Förslaget i internbudgeten baseras även 
på delårsrapporten per 2021-08-31. För mer detaljerad information, se bilagor. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-11-30, § 56, omsorgsnämnden 
följande beslut: 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna omsorgschefens förslag till internbudget 
för år 2022. Att omsorgsförvaltningen återkommer till omsorgsnämnden med 
förslag på hur tilläggsyrkandet gällande aktivitetsersättning inarbetas i budgeten. 

Susanne Lottsfeldt (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Om sorgsnämnden 

§ 72 

Ej verkställda beslut kvartal 3, 2021 
Dnr: OF 2021/725 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner sammanställningen av ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) per 2021-10-01, 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 tredje 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 2021-11-30, 57, omsorgsnämnden 
följande beslut: 
Omsorgsnämnden godkänner sammanställningen av ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) per 2021-10-01, som lämnats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
Omsorgsnämnden beslutar att handlingarna överlämnas till kommunfullmäktige 
och kommunrevision. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
IVO 

Omsorgs nämnden 

Justering 
,, 

,,. "/ / 
, L,(/ 
(-

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Om sorgsnämnden 

§ 73 

Intern kontroll 2022 
Dnr: OF 2021/775 

Beslut 
Omsorgsnämnden fastställer föreslagen intern kontrollplan och risk- och 
väsentlighetsanalys för omsorgsförvaltningen för år 2022 med tilläggspunkt gällande 
Kontanthantering. 

Yrkande 
Karin Axelsson (M) yrkar bifall till liggande förslag med följande tilläggsy:rkande: 
lägga till punkt med Kontanthantering samt att förvaltningen ska återkomma med 
förslag på metod, frekvens med mera på kontrollområdet. 

Christer Welinder (S), Susanne Lottsfeldt (SD) samt Anna Pålsson (C) yrkar bifall 
till liggande förslag med tilläggsyrkandet. 

Beskrivning av ärendet 
Intern kontroll är en del av kommunens systematiska kvalitetsarbete. Med intern 
kontroll menas de insatser som görs för att säkerställa att planering, genomförande, 
rapportering, uppföljning och utvärdering i den kommunala organisationen 
fungerar. Fokus ligger på verksamhetens resultat och syftet är att säkerställa att de 
övergripande målen uppfylls och att de system som används i verksamheten 
fungerar tillförlitligt. 
Intern kontrollplan tas fram genom att en risk- och väsentlighetsanalys görs av de 
huvudsakliga arbetsmomenten som ingår i nämndens uppdrag. Förvaltningen har 
identifierat nya kontrollområden för 2022 utifrån en upprättad bruttorisklista. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott överlåter 2021-11-30, § 58, åt omsorgsnämnden 
att fatta beslut. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Omsorgsnämnden 

§ 74 

Målstyrning ON 2022 
Dnr: OF 2021/772 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Omsorgsnämnden antar föreslagna nämndsmål, indikatorer och målvärden att gälla 
för 2022, med vissa revideringar till punkt 1 och 12. 

Reservationer 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) reserverar sig muntligen mot beslutet. 

Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt 
följande: 
Sverigedemokraterna vänder sig mot att omsorgen ska vara integrationsarbetare när 
det gäller att inte uppfylla kunskaper i svenska språket samt kunskaper gällande 
omsorgs arbete. 
Vi måste alltid sätta våra äldres och funktionsnedsattas bästa framför allt. Vi i 
omsorgen är till för att tillgodose dessa gruppers önskemål. Vi får ofta till oss att 
våra äldre har svårt att förstå omsorgspersonal som inte kan god svenska och det 
ska ej få förekomma. 
På grund av ovanstående har vi följande ändringsyrkande: 
-Att "Omsorgsförvaltningen ska bidra till ökad integration i arbetslivet" till 
"Omsorgsförvaltningen ska bidra till att fler personer kommer in i arbetslivet". 

Yrkande 
Susanne Lottsfeldt (SD) har följande ändringsyrkande: Att "Omsorgsförvaltningen 
ska bidra till ökad integration i arbetslivet" till "Omsorgsförvaltningen ska bidra till 
att fler personer kommer in i arbetslivet". 

Christer Welinder (S) yrkar bifall till liggande förslag med kommentarer från 
förvaltningschef en. 

Karin Axelsson (M) yrkar bifall till liggande förslag med kommentarer från 
förvaltningschefen samt yrkar avslag till Susanne Lottsfeldts ändringsyrkande. 

Omsorgsnämnden 

Justering 

~--✓ 
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Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Hä s eholms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

Omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner omsorgsförvaltningens förslag 
till beslut, med kommentarer från förvaltningschefen, bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsförvaltningen har tillsammans med omsorgsnämnden under hösten 2021 
haft en workshop för att inför 2022 arbeta med revidering av de nämndsmål, 
indikatorer och målvärden som beslutats gälla för 2021. 
Kommunfullmäktige har inför 2022 till viss del reviderat kommunens övergripande 
mål. 
Förvaltningschefen lägger kommentarer till punkt 1 och 12. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-11-30, § 59, omsorgsnämnden 
följande beslut: 
Omsorgsnämnden antar föreslagna nämndsmål, indikatorer och målvärden att gälla 
för 2022. 

Susanne Lottsfeldt (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Al.VIMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Omsorgsnämnden 

§ 75 

Revidering Omsorgsnämndens reglemente 
Dnr: OF 2021/742 

Beslut 
Omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige reviderar delegationen i 
Omsorgsnämndens reglemente under § 4 enligt följande: 

1. måltidsavgifter vid nämndens enheter m.m tas bort under rubriken 
delegering från kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021 -03-29 § 69 att en samordnad 
måltidsorganisation inrättas inom tekniska nämndens ansvarsområde från 1 januari 
2022, enligt beskrivning i genomförd utredning. 
Omsorgsnämndens reglemente ska därför revideras. Kommunfullmäktiges 
delegering till omsorgsnämnden ändras till att inte omfatta måltidsavgifter vid 
nämndens enheter m.m 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-11-30, § 60, omsorgsnämnden 
följande beslut: 
Omsorgsnämnden föreslår att Komtnunfullmäl--t:ige reviderar delegationen i 
Omsorgsnämndens reglemente under § 4 enligt följande: 

1. måltidsavgifter vid nämndens enheter m.m tas bort under rubriken 
delegering från kommun fullmäktige 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Om sorgsnämnden 

§ 76 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att lägga följande delegations beslut med g dkännaade 
till handlingarna. 

Delegationsbeslut avseende SoL och LSS under november 2021 

Avtalsrapport Tillsvidareanställningar november 2021 

Avtalsrapport Tidsbegränsade anställningar november 2021 

Protokoll 

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-11-30 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Om sorgsnämnden 

§ 77 

Övriga anmälningar 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Omsorgsnämnden beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna. 

KS § 213 
Månadsuppföljning per den 31 oktober 2021 

Statistik november 2021 

FÖS 2021 -12-06 

Anhörigråd 2021-11 -18 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Omsorgsnämnden 

§ 78 

Aktuellt i verksamheten 

Beslut 

SAMND\NI1l.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

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

• Kostnad vårdsäng 

• Kostnader för dubbelt boende 

• Assistansärende 

• Delade turer 

• Arbetsmiljö säbo 

• Avskrivningar 

• Covidläget 

• Rutinen för vak 

• Björksäter 

• Vaccinerad personal 

• Ge o Få 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

H"' si holms 
ommun 

Om sorgsnämnden 

§ 79 

Organisationsförändring anhörigstöd 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anhörigstödet organisatoriskt ska tillhöra 
stabsavdelningen från och med 1 januari 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsförvaltningen föreslår att anhörigstödet organisatoriskt ska tillhöra 
administrationen i stället för myndighetsenheten. Arbetsgivaren har tillsammans 
med skyddsombudet arbetat om risk- och konsekvensbeskrivningen. Förslaget är att 
organisationsförändringen ska träda i kraft från och med årsskiftet. 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

:.--~ __ .. /,/,,01 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Omsorgsnämnden 

§ 80 

Uppdrag till förvaltningen 

Beslut 
Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att på nästa sammanträde redogöra 
för lagstiftning med mera kring hur uppföljning av privata vårdgivare ska utföras. 

Mötet avslutas med att nämnden önskar förvaltningen en God Jul och ett 
Gott Nytt Ar samt att gratulera Anna Pålsson som fyllt 50 år. 

Omsorgsnämnden 

Justering 

. . · ~/ 
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Utdraget bestyrkes 
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