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KasernJohnsson sammanträdesrum Korpralen/Teams, 2021-01-26, kl. 9:30-15:00 
Ajournering 12:00-13:15, 14:35-14:45 
Karin Axelsson (M) 
Susanne Lottsfeldt (SD) 
Christer Welinder (S) 
Margareta Lindquist (Iill) 
Meta Jarl (S) 
Anders Wallentheim (S) 
Anna Pålsson (C) 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) 
Torgny Holmberg (SD) 
Mats Ek.vall (SD) 

Tobias Vemmenby (L) för Mikael Koenen (L) 

Kristina Lind (M) 
Bo Göran Svensson (SD) 
Karina Olsson (SD) 
Mikael Koenen (L), Margaretha Rud (S), Anita Peterson (V) 

Eva Liljekvist Borg Tf förvaltningschef, Irene Persson nämndsekreterare, Yvonne 
Kvist myndighetschef, Mats Rosengren adm chef, Ulrika Bengtsson 
verksamhetschef, Caroliina Hejdenberg Lind Verksamhetschef, Elisabet Mineur 
verksamhetschef, Kenneth Persson verksamhetschef 

Christer Welinder (S) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Häs I hol 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§1 

Granskningsrapport Intern kontroll 2020 
Dnr: OF 2020/914 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 
- Godkänna granskningsrapport för intern kontroll 2020 
- Översända handlingarna till kommunstyrelsen och kommunens revision 

Beskrivning av ärendet 
Föreligger granskningsrapport angående det interna kontrollarbetet 2020. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-12, § 1, följande: 
Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår Omsorgsnämnden besluta enligt följande: 
Omsorgsnämnden beslutar att: 
- Godkänna granskningsrapport för intern kontroll 2020 
- Översända handlingarna till kommunstyrelsen och kommunens revision 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

äss holms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§2 

Intern kontrollplan 2021 
Dnr: OF 2020/1017 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Anta förslagen intern kontrollplan för 2021 
2. Anta föreslagen risk och väsentlighetsanalys avseende intern kontroll för 

2021 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har den 24 november 2010 antagit "Regler för intern kontroll i 
Hässleholms kommun". Syfte och mål med den interna kontrollen är: 

• Verksamhetens prestationer och kvalitet ska uppfylla de mål som fastställts 

• Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt 

• Politiker och personal ska skyddas från oberättigade misstankar 

• Fattade beslut ska verkställas och följas upp 

• Kommunens räkenskaper ska vara rättvisande 

• Kommunens tillgångar ska tryggas och förluster minimeras 

• Lagar, förordningar, föreskrifter och avtal ska efterlevas 

Inför 2021 kvarstår flera av de beslutade granskningsområdena från 2020 och några 
nya har tillkommit. Sammanlagt föreslås i den interna kontrollplanen för 2021 åtta 
granskningsområden. 
Utöver den interna kontrollplanen finns även föreslaget till beslut en risk och 
väsentlighetsanalys som inkluderar de åtta föreslagna interna kontrollpunkterna. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-12, § 2, följande: 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå Omsorgsnämnden besluta att: 

1. Anta förslagen intern kontrollplan för 2021 efter revidering av punkt S 
2. Anta föreslagen risk och väsentlighetsanalys avseende intern kontroll för 

2021 efter revidering av punkt 5. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Om sorgsnämnden 

§3 

Omvärlds- och verksam hetsanalys 2021 
Dnr: OF 2020/893 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet för beslut på omsorgsnämnden 
den 15 februari 2021, för komplettering och uppdatering av nuläge och kommande 
prioritering. 

Yrkande 
Karin Axelsson (M) yrkar bifall till Arbetsutskottets förslag 
Christer Welinder (S) yrkar bifall till Axelssons yrkande 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar bifall till Axelssons yrkande 

Omröstning 
Ordförande ställer Axelssons yrkande mot liggande förslag och finner att nämnden 
beslutar enligt Axelssons yrkande, att återremittera ärendet enligt arbetsutskottets 
förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Bifogat finns förslag till omvärlds och verksamhetsanalys 2021 med tillhörande 
planeringsbilagor. Omvärlds och verksamhetsanalysen är ett av Omsorgsnämndens 
huvudsakliga planeringsinstrument. Syftet med huvuddokumentet är att det så långt 
möjligt ska kunna ligga till grund för nämndens framtidsplanering. 
Bilagda planeringsbilagor är tänkta att tjäna som detaljerad understödjande 
information om nuläget. 
Eftersom det inte längre finns ett äskande förfarande inför kommunens samlade 
budgetprocess har syftet med att tjäna som underlag för Omsorgsnämndens 
äskande försvunnit för omvärlds och verksamhetsanalysen. A andra sidan är 
planerings och analysbehovet större än någonsin eftersom verksamheten behöver 
planeras i en snabbt föränderlig omvärld med ständigt förändrade behov av 
Omsorgsnämndens insatser. 
De största utmaningar Omsorgsnämnden står inför under året kan sammanfattats 
som följande utvecklingsområden; 

• Ökad sysselsättningsgrad, förändrade arbetsschema, attraktivare arbeten 

• Effektiv, flexibel organisation med hög kompetensförsörjning 

• Ökad användning av teknologi 

• Effektiv, långsiktig lokalplanering 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Hässleholm 
o mun 

Omsorgsnämnden 

Nästkommande omvärlds och verksamhetsanalys planeras att fardigställas under 
hösten 2021. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-12, § 3, följande: 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå att omsorgsnämnden beslutar 
att återremittera ärendet för beslut på omsorgsnämnden den 15 februari, för 
komplettering och uppdatering av nuläge och kommande prioritering. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMA.NTR.Ä.DESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

l1eholms 
ko mun 

Omsorgsnämnden 

§4 

Lokalbehovsplan 
Dnr: OF 2020/1019 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet för beslut på 
omsorgsnämndens den 15 februari 2021 för kompletteringar och uppdateringar. 

Yrkande 
Karin Axelsson (M) yrkar på återremiss till nämndens sammanträde den 15 februari 
för kompletteringar och uppdateringar. 
Christer Welinder (S) yrkar bifall till Axelssons återremissyrkande 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar bifall till Axelssons återremissyrkande 

Omröstning 
Ordförande ställer Axelssons återremissyrkande mot liggande förslag och finner att 
nämnden beslutar att återremittera ärendet till den 15 februari för kompletteringar 
och uppdateringar 

Beskrivning av ärendet 
Hässleholms kommuo.fullmäktig har fastställt riktlinjer för hur arbetet med 
kommunens lokalplanering ska genomföras. Ett led i det arbetet är att nämnderna 
är ombedda att inför varje budgetprocess ta fram ett underlag för de lokalfrågor 
som är nödvändiga. 
Lokalfrågor som är av sådan karaktär att de bedöms som tillräckligt stora och 
gemensamt strategiska för kommunen ska innan de når Kommunstyrelsen och 
budgetberedningen processas genom Hässleholms kommuns lokalstrategiska grupp. 
Andra lokalfrågor av mindre art processar nämnderna direkt till Tekniska nämnden. 
I bilagd lokalbehovsplan finns specificerat de lokalbehov som Omsorgsnämnden 
har beslutat som mest nödvändiga inför budget 2022. Dessa objekt bedöms vara av 
sådan karaktär storleksmässigt och strategiskt att de behöver processas genom den 
lokalstrategiska gruppen innan vidare behandling. Dessa objekt är markerade med 
prioritering nr 1 och är rödmarkerade i bilagd bilaga. 
Utöver ovannämnda objekt finns även några objekt av mindre karaktär som är 
nödvändiga att åtgärda på kortare sikt och som inte bedöms vara av sådan strategisk 
karaktär att de behöver processas genom den strategiska gruppen utan där 
kommunikation kan ske direkt till Tekniska förvaltningen. Även dessa objekt är 
markerade med prioritering 1 men är satta under år 2021 för sitt genomförande. 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässl ol s 
kommun 

Om sorgsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2021-01-12, § 4, följande: 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att överlämna till omsorgsnämnden att 
fatta beslut i ärendet. 

Sänt till: 
Lokalstrategiska gruppen 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 

Omsorgsnämnden 

Justering 

'· _ . .-c:; 
~',"' . ./:: ,~ :~/i 

Utdraget bestyrkes 
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Om sorgsnämnden 

§5 

Aktuellt i verksamheten 
Dnr: OF 2021/2 

Beslut 

S.AlvfMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Omsorgsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 
Tf förvaltningschef Eva Liljekvist Borg informerar om följande: 

• Vaccinering 

• Personal 

• Måltidsorganisationen 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hä lms 
ommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Om sorgsnämnden 

§6 

Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr: 2021/14 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Delegations beslut december 2020 
SoL Bifall Avslag 
Anhörigvårdare 1 

Biträde av kontaktperson 2 

Boendestöd 3 
Dagverksamhet psykiskt funktionshindrade 1 

Hemgångs stöd 3 
Hemtjänst 132 
Korttid 36 2 
Ledsagning 1 
Matdistribution 39 
Särskilt boende 14 2 

T rygghetslarm 53 

Trygghetsuppringning 2 

LSS 

LSS 9:2, biträde av personlig assistans 2 

LSS 9:2, sjuklön 7 

LSS 9:3, ledsagarservice 1 

LSS 9:4, kontaktperson 4 2 

LSS 9:5, avlösarservice 2 

LSS 9:6, korttidsvistelse 5 

LSS 9:10, daglig verksamhet 1 

1. Avtalsrapport alla tidsbegränsade anst och tillsv anställda december 2020 
2. Avskrivningar av fordringar, 8:16-2, 8:19 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Omsorgsnämnden 

§7 

Övriga anmälningar 
OF 2020/971 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna 

1. Statistik 
2. Protokollsutdrag KS 
3. Kulturmiljöplan Remiss 
4. FÖS protokoll 2021 -01 -18 
5. Arbetsutskottets protokoll 2021-01-12 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2021-01-26 

Om sorgsnämnden 

§8 

lnformationsärende 
Utdelning av kvalitetspriset 2020 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att tilldela daglig verksamhet förrådet kvalitetspriset för 
2020. 

Beskrivning av ärendet 
Motivering, Daglig verksamhet och förrådet har gjort en fantastisk insats för att 
förse alla Omsorgsförvaltningens verksamheter med skyddsutrustning under 
pågående pandemi. Medarbetare och deltagare har stått för en mycket god service 
och bidragit till en kostnadseffektiv organisation trots att de vid flera tillfallen har 
fått göra om samma moment då material behövts bytas ut till godkända. Ett otroligt 
jobb som har varit till stor nytta för både brukare, medarbetare och enhetschefer. 
Väl värt att uppmärksammas! 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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