
Omsorgsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Övriga närvarande 
Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Ej närvarande 
ledamöter/ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 
Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kasern J ohnsson sammanträdesrum korpralen, 2020-02-24, kl. 9:00-16:40 
Ajournering kl 12.15-13.15 

Karin Axelsson (M) 
Susanne Lottsfeldt (SD) 
Christer Welinder (S) 
Margareta Lindquist (KD) 
Mikael Koenen (L) kl. 09.00-12.15 
Meta Jarl (S) 
Anders Wallentheim (S) 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) 
Rebecca Pedersen (SD) 
Hanna Sjöstrand (SD) 

Margaretha Rud (S) för Anna Pålsson (C) 
Torgny Holmberg (SD) Rebecca Pedersen (SD) 
Tobias Vemmenby (L) för Mikael Koenen 13.15-16.30 
Mats Ekvall (SD) 

1 (11) 

Anna Pålsson (C) Kristina Lind (M) Anita Peterson (V) Rebecca Pedersen (SD) 

Anneli Larsson förvaltningschef, Irene Persson nämndsekreterare, Mats Rosengren 
Administrativ chef, Thomas Johansson ekonomikontroller, Cecilia Svensson 
verksamhetschef, Ulrika Bengtsson verksamhetschef, Kenneth Persson 
verksamhetschef, Caroliina Hejdenberg Lind verksamhetschef, Camilla Kindahl MAS. 
Yvonne Kvist myndighetschef 

Susanne Lottsfeldt (SD) 
Omsorgsförvaltningen 2020-02-27 

§10 - §16 

Sekreterare 
Irene Persson 

Ordförande 

Justerare 

;;;;,el,, on (M) 1/};}Jf 
Susanne Lottsfeldt (SD) 
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2020-02-24 

2020-02-28 

2020-03-23 

~rgsförval · gen 

\ ... ~tmA ... \. ffti .//~~- ............... . 
Irene Persson 

Utdraget bestyrkes 

2 (11) 



s 

Omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

Årsbokslut 2019 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Budgetskrivelse 2020-2021 

Bostadsförsörjning 

Aktuellt i verksamheten 

Anmälan av delegationsbeslut 

övriga anmälningar 

Omsorgs nämnden 

Justering 

. ~F~~>;1 
/ 'I / / . (, 

SAM1YCANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Utdraget bestyrkes 

§ 10 

§ 11 

§ 12 

§ 13 

§ 14 

§ 15 

§ 16 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Omsorgsnämnden 

§ 10 

Årsbokslut 2019 
Dnr: OF 2020/53 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens bokslutsredovisning för 2019. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsnämnden redovisar ett överskott på 2,8 mnkr för verksamhetsåret 2019. Det 
är en förbättring med 7,2 mkr jämfört med prognosen vid delårsbokslutet per 31 
augusti, och en förbättring med 4,1 mnkr jämfört med årsprognosen per 31 oktober. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-11, § 6, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden att besluta enligt 
följande: 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens bokslutsredovisning för 
2019. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOil 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Omsorgsnämnden 

§ 11 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 
Dnr: OF 2020/3 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse för 2019 samt ger 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan. Redovisa handlingsplanen i april 
till Omsorgsnämnden. 

Yrkande 
Tobias Vemmenby (L) Yrkar att beslutet ändras till "Omsorgsnämnden godkänner 
patientsäkerhetsberättelse för 2019 samt ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan. Redovisning av handlingsplanen ska ske i april 

Omröstning 
Ordförande ställer frågan om ändringsyrkandet kan bifallas och finner det bifallet. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars årligen, 

upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I omsorgsförvaltningen upprättas 
patientsäkerhetsberättelsen av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). 
I berättelsen ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 
kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten samt vilka 
resultat som har uppnåtts. 
Patientsäkerhetsberättelsen utvecklas fortlöpande och målet är att integrera skrivelsen 
med omsorgsförvaltningens övriga styrdokument. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-11, § 10, följande: 

Omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse för 2019 samt att ge 
förvaltningen i uppdrag att ta fram prioriterade område för 2020 utifrån 
patientsäkerhetsberättelsen och återkomma till omsorgsnämnden i maj med en 
redovisning. 

Sänt till: 
Revisorerna 

Omsorgsnämnden 

Justering 

/~/ .l) 
/l/'/ 
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Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hässleh I s 
o un 

Omsorgsnämnden 

§ 12 
Budgetskrivelse 2021 
Dnr: OF 2020/82 

Beslut 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Omsorgsnämnden beslutar att överlämna tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen utan 
att ta ställning till de enskilda budgetförslagen. 

Reservationer 
Susanne Lottsfeldt (SD), Hanna Sjöstrand (SD) och Torgny Halmberg (SD) 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Christer Welinder (S), Meta Jarl (S), Anders Wallentheim (S) och Margareta Rud (S) 

Yrkande 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar avslag 
Karin Axelsson (M) yrkar att beslutet ändras till Omsorgsnämnden beslutar att 
överlämna tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen utan att ta ställning till de enskilda 
budgetförslagen. 
Margareta Lindquist (KD) yrkar bifall till Axelssons yrkande 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) yrkar bifall till Axelssons yrkande 
Tobias Vemmenby (L) yrkar bifall till Axelssons yrkande 

Omröstning 
Ordförande ställer de båda yrkande mot varandra och finner att nämnden bifaller 
Axelssons yrkande. Votering begärs och genomfors med följande propositionsordning, 
de som röstar enligt Axelssons yrkande röstar ja, de som röstar enligt Lottsfeldt 
yrkande röstar nej. 
Namn Parti Röstning 
Ledamot/ tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 

Karin Axelsson M X 

Susanne Lotsfeldt SD X 

Christer Welinder s X 

Margaretha Lindqvist KD X 

Meta Jarl s X 

Anders Wallentheim s X 

Ulrika Widmark Barnekow FV X 

Hanna Sjöstrand SD X 

Tobias Vemmenby L X 

Margareta Rud s X 

Torgny Holmberg SD X 

Summa 4 3 4 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAM:MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Om sorgsnämnden 

Omröstningsresultat 4 ja- röster, 3 nej- röster och 4 röster som avstår. 
Omsorgsnämnden beslutar att bifalla Axelssons yrkande. 

Beskrivning av ärendet 
I bilagd skrivelse Budgetskrz.velse 2021 identifierar Omsorgsnämnden ett antal 
utmaningar kopplat till de ramtillskott som finns beslutade om för de närmast 
kommande åren. I kombination med den förväntade demografiska utvecklingen och 
konstaterade volymökningar och förändrat vårduppdrag konstaterar nämnden att det 
blir en utmaning att bedriva verksamheten i sin nuvarande form och omfattning från 
2021 och framåt. I skrivelsen beskriver nämnden ett antal åtgärder för att uppnå 
budget i balans för Omsorgsnämnden för 2021 och framåt. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-11, § 7, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår Omsorgsnämnden 
Att besluta om föreslagen budgetskrivelse 2021 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Hässleholms 
ommun 

Om sorgsnämnden 

§ 13 

Bostadsförsörjning 
Dnr: OF 2020/58 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar om föreslagen tjänsteskrivelse beträffande 
bostadsförsörjning 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Christer Welinder (S), Meta Jarl (S), Anders Wallentheim (S) och Margareta Rud (S) 
avstår med anledning av att de inte står bakom texten under rubriken, Analys av 
utvecklingen av särskilda boenden för äldre. " Men den beskrivna demografiska 
utvecklingen gör dock en eventuell egen nybyggnation tveksam utifrån ett 
kommunövergripande lokalstrategiskt perspektiv." 

Beskrivning av ärendet 
Hässleholms kommunfullmäktige har i enlighet med lagkrav beslutat om riktlinjer för 
bostadsförsörjning i ett beslut daterat 2017-09-25 § 196. I enlighet med detta dokument 
har uppdragits åt Omsorgsnämnden att utreda och redogöra för behovet av mellanboende 
och särskilda boenden åt äldre. Omsorgsnämnden väljer även att delge en analys kring 
behovet av boendeformer för invånare med funktionsvariation eftersom det ingår i 
Omsorgsnämndens uppdrag. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-02-11, § 9, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår Omsorgsnämnden att besluta om föreslagen 
tjänsteskrivelse beträffande bostadsförsörjning 

Omsorgsnämnden beslutade 2020-01-28 § 5, följande: 
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Omsorgsnämndens 
sammanträde den 2020-02-24 med en tydligare utredning kopplad till kommunens 
demografiska utveckling, efterfrågan av bostäder och bostadsbehovet för särskilda 
grupper. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Omsorgsnämnden 

§14 

Aktuellt i verksamheten 
Dnr: OF 2020/126 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Anneli Larsson informerar om följande: 

• Attendo, avvaktar att gå in i LOV inom ordinärt boende 

• Familjehemsplacering. 

• Samordnad måltidsorganisation, redovisas den 25 mars till kommunstyrelsen 

• Fixarhjälp, samarbete mellan omsorgen och tekniska förvaltningen. 

• Kyld mat, Fazer var ensamma om att inkomma med anbud. 

• Löneöversyn i verksamheten. 

• Ge & Få, inväntar besked om hyresförhandling. 

• Avd 6 Högalid, ombyggnationen kan starta. Hemtjänst öster och legitimerad 
personal flyttar in när lokalerna är ombyggda. 

• Förvaltningschefen har haft möte med sjukhuschef, verksamhetschef och 
chefssjuksköterska från sjukhuset i Hässleholm. 

• Rekryteringar av enhetschefer och sjuksköterskor. 

• Ekegården, ombyggnationen är överklagad och ärendet finns hos 
förvaltningsrätten. 

Christer Welinder (S) deltagit på möte med Skåne Nordost 

Mats Rosengren informerar om kommande omflyttningar av Ssk från 
Kaptensgården till kasern Virgin och dagverksamhet till Kaptensgården 

Karin Axelsson (M) informerar om bodagar den 7 maj som SPF seniorerna 
arrangerar. Ett nytt samarbete med eleverna på Silviaskolan. 

Camilla Kindahl MAS informerar om en händelse som är under utredning. 

Karin Axelsson framför nämndens tack till ledamot Hanna Sjöstrand (SD) som 
kommer att slut sitt uppdrag i omsorgsnämnden. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

H.. leholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§15 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Anmälan av delegationsbeslut 
OF 2020/105 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Omsorgsförvaltningen - Delegations beslut januari 2020 

Omsorgsnämnden 2020-02-24 Bifall 

Avlösning 3 
Biträde av kontaktperson 2 

Boendestöd 7 
Bostad med särskild service 1 

Dagverksamhet 5 

Hemgångs stöd 3 

Hemtjänst 157 
Korttid 60 
Matdistribution 67 
Särskilt boende 18 

T rygghetslarm 160 

T rygghetsuppringning 1 

LSS Delavslag 
LSS 9:2, biträde av personlig assistans 

LSS 9:2, sjuklön 

LSS 9:4, kontaktperson 
LSS 9:5, avlösarservice 

LSS 9:6, korttidsvistelse 

LSS 9:9, boende vuxna 
LSS 9:10, daglig verksamhet 

Summa: 
Avtalsrapport tillsvidareanställda januari 2020 
3. Avtalsrapport tidsbegränsade anställningar januari 2020 
4. Avskrivningar av utestående fordringar 6:37 

Avslag 

1 
2 

3 

Bifall 
4 
3 
6 
1 
1 

2 
17 

5. Jämkning av dubbla boendekostnader, 1:11, 2:30-2:34, 3:24-3:27 
6. Ersättning vid tillfallig vistelse i annan kommun 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Omsorgsnämnden 

§ 16 

Övriga anmälningar 
OF 2020/130 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-02-24 

Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Omsorgsförvaltningen - Kännedomsärende ON februari 

1. Statistik 
2. Protokollsutdrag KS § 12 2020-01-27 
3. Arbetsutskottets protokoll 2020-02-11 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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