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Omsorgsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande 
Ledamöter 

Ej närvarande ledamöter 
/ersättare 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Tjänstemän 

Utses att justera 

Justeringens plats, tid: 

Justerade paragrafer 

Underskrifter: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

T4 matsalen, 2020-03-31, kl. 9:25-12:30 

Karin Axelsson (M) 
Susanne Lottsfeldt (SD) 
Christer Welinder (S) 
Margareta Lindquist (KD) 
Meta Jarl (S) 
Erika Lundström (SD) 

Mikael Koenen (L) 
Anders Wallentheim (S) 
Anna Pålsson (C) 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) 
Rebecca Pedersen (SD) 
Kristina Lind (M) 
Anita Peterson (V) 

Tobias Vemmenby (L) 
Margaretha Rud (S) 
Torgny Holmberg (SD) 
Mats Ekvall (SD) 

1 (20) 

Anneli Larsson förvaltningschef, Irene Persson nämndsekreterare, Thomas 
Johansson ekonomikontroller § 17-18, Mats Rosengren administrativ chef§ 1 7-20, 
Camilla Kindahl MAS och Kenneth Persson HSL V erksamhetschef § 28 

Christer W elinder (S) 

Omsorgsförvaltningen 2020-04-03 

§17 - §30 

Sekreterare 
Irene Persson 

Ordförande 

Justerare 
Christer Welinder (S) 



Omsorgsnämnden 

Organ 

Sammanträdesdag 

Datum när anslaget 
sätts upp 

Datum då anslaget 
tidigast får tas ner 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Underskrift 

Datum då anslaget 
togs ner 

Signatur 

Omsorgs nämnden 

Justering 

Anslag I bevis 
Protokollet är justerat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Omsorgsnämnden 

2020-03-31 

2020-04-06 

2020-04-28 

(] 
J..-V J, 

. ...... .. ~, ... r-:1 .. ?.?.?. . ...... ..... .. .. . 
Irene Persson 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Hässl holms 
o mun 

Omsorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

Månadsuppföljning per 29 februari 2020 § 17 

lnvesteringsbilaga ekonomisk långtidsplan § 18 

Målstyrning ON 2020 § 19 

Ej verkställda beslut kvartal 4 2019 § 20 

Uppdrag att upphandla säbo-platser utifrån omsorgsförvaltningens § 21 
behov 

Uppdrag att ta fram nya kriterier gällande LOV i ordinärt boende § 22 

Utdelning av stipendier § 23 

Svar på initiativärende från Sverigedemokraterna § 24 

Svar på initiativärende uppföljning Debitering av planerad men icke § 25 
avbeställd hemtjänst 

Val av ersättare i omsorgsnämndens arbetsutskott § 26 

Val av ersättare till östra Skånes hjälpmedelsnämnd § 27 

Aktuellt i verksamheten § 28 

Anmälan av delegationsbeslut § 29 

Övriga anmälningar § 30 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

,,.<'> 
. -.;-~~/;~~,y 

c~c:_,.1,., ... :/- V/!--'" '/~'"\._. 
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SAivfMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Hässleholms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 17 

Månadsuppföljning per 29 februari 2020 
Dnr: OF 2020/224 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 29 februari, och 
att ge omsorgschefen i uppdrag att inkomma med en åtgärdsplan för det 
prognosticerade underskottet och en budget i balans till sammanträdet den 9 juni 
2020. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsnämnden redovisar i sitt månadsbokslut per 29 februari 2020 ett 
underskott mot budget med 2,8 mnkr. Prognosen för helåret 2020 visar på ett 
underskott på 11,4 mnkr. Underskott prognosticeras inom Ordinärt boende, 
Resurs, System och Teknik samt Administration, medan överskott prognosticeras 
inom Funktionsnedsättning Stöd och Service. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-17, § 12, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden följande beslut: 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsuppföljningen per 29 februari, och 
att ge omsorgschefen i uppdrag att inkomma med en åtgärdsplan för det 
prognosticerade underskottet och en budget i balans till sammanträdet den 9 juni 
2020. 

Sänt till: 
Ekonomikontoret 
Revisionen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Om sorgsnämnden 

§18 

SAMMAN'IB.ADESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

lnvesteringsbilaga ekonomisk långtidsplan 
Dnr: OF 2020/273 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta bilagd investeringsplan som bilaga till tidigare 
beslutad budgetskrivelse 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Bilagd investeringsbilaga behöver tillföras tidigare beslutat ärende angående 
budgetskrivelse 2021. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 

Omsorgsnämnden 

Justering 

_,,,.--:47/ 
;/:·'•:.?-r.· 

( ?q~ 
./ f··/··
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Utdraget bestyrkes 
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ol s 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 19 

Målstyrning ON 2020 
Dnr: OF 2020/220 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Omsorgsnämndens beslutar om att anta föreslagen målstyrning och målstruktur för 
2020. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Hässleholms kommun beslutade inför innevarande 
mandatperiod om nya fullmäktigemål med tillhörande inriktningsmål. Vid sitt 
sammanträde 2019-06-10 tog Kommunfullm:äktige beslut om en ny strategisk plan 
med bland annat vissa förändrade fullmäktige mål. Omsorgsförvaltningen har 
lämnat förslag till nämndens arbetsutskott om ett förändrat målstyrningsförslag för 
nämndsmål som arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta om. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-17, § 13, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämndens besluta om att anta 
föreslagen målstyrning och målstruktur för 2020. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 

Omsorgsnämnden 

/i 
, I I 

I 11. 
' .... - ... • !/ .: .. 

Utdraget bestyrkes 
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Hässle ol 
o mun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Omsorgsnämnden 

§ 20 

Ej verkställda beslut kvartal 4 2019 
Dnr: OF 2020/201 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar: 
att godkänna sammanställningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per 
2020-01-01, som lämnats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

att handlingarna överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevision 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsförvaltningen har lämnat sammanställning över ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS för fjärde kvartalet 2019 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 beslutade 2020-03-17, § 14, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta: 
att godkänna sammanställningen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per 
2020-01-01, som lämnats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

att handlingarna överlämnas till kommunfullmäktige och kommunrevision 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
IVO 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Omsorgsnämnden 

§ 21 

Uppdrag att upphandla säbo-platser utifrån 
omsorgsförvaltningens behov 
Dnr: OF 2020/247 

Beslut 
1. Omsorgsnämnden beslutar Att ge omsorgschefen i uppdrag att utreda 

tillkommande behov av antal platser i särskilt boende och överlämna och 
föredra informationen till omsorgsnämnden. 

2. Att förvaltningschefen efter utredningen föreslår omsorgsnämnden antalet 
platser aktuella för upphandling för beslut. 

3. Att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag 
enligt Lag om LOU Lagen om offentlig upphandling. 

Reservationer 
Christer Welinder (S), Meta Jarl (S) och Margareta Rud (S). 

Yrkande 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar på ett förtydligande av beslutet enligt följande: 

4. Att ge omsorgschefen i uppdrag att utreda tillkommande behov av antal 
platser i särskilt boende och överlämna och föredra informationen till 
omsorgsnämnden. 

5. Att förvaltningschefen efter utredningen föreslår omsorgsnämnden antalet 
platser aktuella för upphandling för beslut. 

6. Att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag 
enligt Lag om LOU. 

Christer Welinder (S) yrkar avslag på ärendet 
Tobias Vemmenby (L) yrkar bifall till Lottsfeldt yrkande 
Margareta Lindquist (KD) yrkar bifall till Lottsfeldt yrkande 

Omröstning 
Ordföranden finner att det finns tre förslag: liggande förslag, Lottsfeldts 
ändringsyrkanden samt Welinders avslagsyrkande. Ordföranden väljer Lottsfeldts 
ändringsyrkande som huvudförslag och stället de två motförslagen mot varandra. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Omsorgsnämnden 

Nämnden beslutar att som motförslag utse Welinders avslagsyrkande. 

Följande voteringsproposition godkänns." Den som vill bifalla Lottsfeldts 
ändringsyrkande röstar ja. Den som vill bifalla Welinders förslag röstar nej 

Namn Parti I Röstning 
Ledamot/tjänstgörande ersättare I Ja Nei Avstår 
Karin Axelsson M X 

Susanne Lotsfeldt so X 

Christer Welinder s X 

Marqaretha Lindqvist KO X 

Meta Jarl s X 

Erika Lundström so X 

Tobias Vemmenby L X 

Marqareta Rud s X 

Torgny Holm berg so X 

Mats Ekvall so X 

Summa 7 3 

Omröstningsresultat: med 7 ja- röster mot 3 nej- röster beslutar omsorgsnämnden 
enligt Lottsfeldts yrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Ett utökat behov av platser, på grund av förändring i åldersstrukturer, har 
konstaterats i särskilt boende. Med anledning av detta får förvaltningschef i uppdrag 
att uppdatera beräkningarna av behovet och ta fram ett förfrågningsunderlag enligt 
LOU för upphandling av platser i särskilt boende. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-1 7, § 16, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår Omsorgsnämnden att besluta följande: 
Att ge omsorgschefen i uppdrag att utreda tillkommande behov av antal platser i 
särskilt boende. Utifrån behovet ta fram ett förfrågningsunderlag enligt Lag om 
offentlig upphandling (LOU). 

Omsorgs nämnden 

Justering 

'/ ,{ / / / /( / 

/ ( , (, 

\~/ 

Utdraget bestyrkes 
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Om sorgsnämnden 

§ 22 

SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Uppdrag att ta fram nya kriterier gällande LOV i 
ordinärt boende 
Dnr: OF 2020/248 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram nya 
kriterier och nytt förfrågningsunderlag gällande LOV (Lagen om valfrihetssystem) 

Reservationer 
Christer Welinder (S), Meta Jarl (S) och Margareta Rud (S) 

Yrkande 
Christer Welinder (S) yrkar avslag till liggande förslag 
Tobias Vemmenby (L) yrkar bifall till liggande förslag 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar bifall till liggande förslag 

Omröstning 
Ordförande ställer de båda yrkande mot varandra och finner att omsorgsnämnden 
beslutar enligt Vemmenbys bifallsyrkande. Ordförande ställer Vemmenbys yrkande 
och Welinders avslagsyrkande mot varandra och finner att omsorgsnämnden 
beslutar enligt Vemmenbys yrkande. Votering begärs och ska genomföras. Följande 
propositionsordning läggs fram, de som röstar enligt Vemmenbys yrkande röstar ja, 
de som röstar enligt Welinders yrkande röstar nej. 

Namn 
Ledamot/tjänstgörande ersättare 
Karin 
Susanne 
Christer 
Margaretha 
Meta 
Erika 
Tobias 
Margareta 
Torgny 
Mats 

Summa 

Omsorgsnämnden 

Axelsson 
Lotsfeldt 
Welinder 
Lindqvist 
Jarl 
Lundström 
Vemmenby 
Rud 
Holm berg 
Ekvall 

/ 
;/'' ' / 

/,I / 
/ .~ /{ ,. 
(./~ \-

I Parti Röstning 
I Ja Nej Avstår 
M X 

so X 

s X 

KO X 

s X 

so X 

L X 

s X 

so X 

so X 

I 7 I 3 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Omsorgsnämnden 

Omröstningsresultat: med 7 ja- röster mot 3 nej- röster beslutar omsorgsnämnden 
enligt V emmenbys yrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsnämnden beslutade 2018-10-02 § 60 om valfrihetssystem gällande 
hemtjänst och hemsjukvård i ordinärt boende, enligt LOV. 
Endast ett fåtal privata utförare, har visat aktivt intresse av att bli utförare. De har 
framfört svårigheter med att få kostnadstäckning för att utföra hemsjukvården. De 
har också informerat om att de måste upphandla dessa tjänster av underleverantör 
eller alternativt köpa dessa tjänster av kommunen. Tjänsteköp av kommunen är inte 
tillåtet. 
Hittills har det bara inkommit en ansökan från Attendo. Attendo har framfört att 
man vill avvakta med uppstart tills dess att det finns möjligheter till begränsningar i 
hemsjukvårdsuppdraget med kortare tid under dagen eller inget 
hemsjukvårdsuppdrag alls alternativt andra beslut från politiken utifrån särskilt 
boende samt LOU /LOV upphandlingar 
Omsorgsförvaltningens verksamhetschef HSL och MAS har framfört att de ser 
svårigheter med sekretess och informationsöverföring gällande delat uppdrag, 
dagtid med privata utförare och nattetid med kommunal utförare, för 
hemsjukvårdsuppdraget. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-17, § 17, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår Omsorgsnämnden besluta att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att ta fram nya kriterier och nytt förfrågningsunderlag 
gällande LOV (Lagen om valfrihetssystem) 

Omsorgsnämnden 

Justering 

-- ' ,. 
/ // . 

-~/-l·( _ _,.. .. / 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Omsorgsnämnden 

§ 23 

Utdelning av stipendier 
Dnr: OF 2020/241 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att höja summan på stipendierna med 1000 kr vardera, 
till en elev i årskurs 3 och en elev i årskurs 2 på omvårdnadsprogrammet i 
Hässleholms kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsnämnden beslutade 2011-05-11 § 61 att årligen dela ut stipendier i 
samband med skolavslutningen till en årskurs 3 elev på omvårdnadsprogrammet i 
Hässleholms kommun. Vid omsorgsnämndens sammanträde den 2017-05-30 § 52 
reviderade man tidigare beslut och utökade det till att även omfatta ett stipendium 
till en elev i årskurs 2 på omvårdnadsprogrammet för att även uppmuntra elever 
under utbildningen. Premierna som eleverna har fått, sedan 2017, har varit 3 000 kr 
till eleven i årskurs 3 och 2 000 kr till eleven i årskurs 2. Nya summorna blir 4000 kr 
till eleven i årskurs 3 och 3 000 kr till eleven i årskurs 2. 
Syftet med utmärkelsen har varit att främja goda resultat inom omsorgsutbildningen 
samt att synliggöra Hässleholm kommun som arbetsgivare. 
Nytt förslag är att höja summan på stipendierna med 1000 kr vardera, till en elev i 
årskurs 3 och en elev i årskurs 2 på omvårdnadsprogrammet i Hässleholms 
kommun. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-17, § 15, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden besluta att höja 
summan på stipendierna med 1000 kr vardera, till en elev i årskurs 3 och en elev i 
årskurs 2 på omvårdnadsprogrammet i Hässleholms kommun. 

Sänt till: 
Rektor J acobsskolan 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOI.L 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Omsorgsnämnden 

§ 24 

Svar på initiativärende från Sverigedemokraterna 
Dnr: OF 2020/66 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt omsorgsförvaltningen att ta fram en plan 
för utökad granskning i enlighet med initiativärendet. Särskild fokus ska läggas på 
att utreda möjligheten till oanmälda besök. 
Att uppdra åt omsorgsförvaltningen att utreda hur befintliga egenkontroller kan 
utökas till att omfatta även privata utförare. 

Att förvaltningen i utredningen jämför kostnaderna för befintlig 
granskning/kontroll jämfört med om kontrollerna ska omfatta även de privata 
utförarna 

Yrkande 
Meta Jarl (S) tilläggs yrkande Att förvaltningen i utredningen jämför kostnaderna för 
befintlig granskning och utökad kontroll jämfört med om den ska utökas. 

Omröstning 
Ordförande ställer frågan om Jarls tilläggsyrkande kan bifallas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 

Beskrivning av ärendet 
Sverigedemokraterna har till Omsorgsnämnden inkommit med ett initiativärende 
som innebär en utökad granskning av verksamheter som är upphandlade och som 
bedrivs i privat regi. 
Sverigedemokraterna yrkar i sin skrivelse följande: 
Att omsorgsförvaltningen skall utföra kvartalsvisa besökskontroller av samtliga 
upphandlade och privata aktörer knutna till omsorgsförvaltningen för att kunna 
kvalitetssäkra den privata/upphandlade verksamhet som bedrivs i kommunen och 
att dessa kontroller redovisas löpande för Omsorgsnämnden. 
Att 50% av besökskontrollerna skall vara oanmälda. 
Att gällande styrdokument och intern kontrollplan uppdateras enligt inlämnat 
yrkande. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-1 7, § 18, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår Omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Justering 

7/. 
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Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

ommun 

Om sorgsnämnden 

Att uppdra åt omsorgsförvaltningen att ta fram en plan för utökad granskning i 
enlighet med initiativärendet. Särskild fokus ska läggas på att utreda möjligheten till 
oanmälda besök. 
Att uppdra åt omsorgsförvaltningen att utreda hur befintliga egenkontroller kan 
utökas till att omfatta även privata utförare 

Sänt till: 
Sverigedemokraterna 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Omsorgsnämnden 

§ 25 

Svar på initiativärende uppföljning debitering av 
planerad men icke avbeställd hemtjänst 
Dnr: OF 2020/267 

Beslut 
Omsorgsnämnden föreslås: 
Att notera avlämnat svar från omsorgsförvaltningen på inlämnat initiativärende 
angående icke avbeställd hemtjänst. 

Att förvaltningschefen får i uppdrag att analysera problematiken över de brukare 
som avbokat ett flertal besök som de sedan blivit debiterade för. 

Yrkande 
Christer Welinder yrkar på att förvaltningschefen får i uppdrag att analysera 
problematiken över de brukare som avbokat ett flertal besök som de sedan blivit 
debiterade för. 

Omröstning 
Ordförande ställer frågan om Welinders tilläggsyrkande kan bifallas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. 

Beskrivning av ärendet 
Mot bakgrund av att Omsorgsnämnden i sina uppdaterade avgiftsriktlinjer infört en 
rutin för debitering av vissa ej avbeställda hemtjänstbesök har ett initiativärende 
med fråga om dess omfattning ställts till omsorgsförvaltningen. Bilagt finns 
sammanställd statistik för icke avbeställd hemtjänst som svar på inlämnat 
initiativärende i frågan. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-03-17, § 19, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott godkänner att initiativärendet överlämnas 

Sänt till: 
Ledamot (S) 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Omsorgsnämnden 

§ 26 

Val av ersättare i omsorgsnämndens arbetsutskott 
Dnr: OF 2020/238 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att utse Erika Lundström (SD) till ersättare i 
arbetsutskottet för Susanne Lottsfeldt (SD) under perioden 2020-03-31-2022-12-31 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Christer Welinder (S), Meta Jarl (S), Margareta Rud (S), Karin Axelsson (M), 
Margareta Lindquist (KD), Tobias Vemmenby (L) 

Beskrivning av ärendet 
Ledamot Hanna Sjöstrand (SD) har avsagt sig sitt uppdrag i omsorgsnämnden och 
ny ersättare ska därför utses i omsorgsnämndens arbetsutskott. Susanne Lottsfeldt 
(SD) föreslår omsorgsnämnden att utse Erika Lundström (SD) till ersättare för 
henne i omsorgsnämndens arbetsutskott. 

Sänt till: 
Registret för förtroendevalda Troman 

Omsorgsnämnden 

Justering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Hässlehol .s 
mun 

Omsorgsnämnden 

§ 27 

Val av ersättare till Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 
Dnr: OF 2020/237 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att utse Erika Lundström (SD) till ersättare i Östra 
Skånes hjälpmedelsnämnd under perioden 2020-03-31 till 2022-12-31. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Christer Welinder (S), Meta Jarl (S), Margareta Rud (S), Karin Axelsson (M), 
Margareta Lindquist (KD), Tobias Vemmenby (L) 

Yrkande 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar bifall 

Beskrivning av ärendet 
Ledamot Hanna Sjöstrand (SD) har avsagt sig sitt uppdrag i Omsorgsnämnden och 
ny ersättare ska därför utses i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd. Susanne Lottsfeldt 
(SD) föreslår omsorgsnämnden att utse Erika Lundström (SD) till ersättare i Östra 
Skånes hjälpmedelsnämnd. 

Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, 
Ystad och Östra Göinge kommuner har kommit överens om att fr.o.m. den 1 januari 
2003 inrätta en gemensam nämnd, kallad Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, för 
samverkan angående tekniska hjälpmedel. 
Kristianstads kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden, som tillsätts i 
Kristianstads kommun och ingår i dess organisation. 

Sänt till: 
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Hässl holm 
om mun 

Omsorgsnämnden 

§ 28 
Aktuellt i verksamheten 
Dnr: OF 2020/254 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Anneli Larsson informerar om följande: 

• Handlingsplan utifrån prioriterade område som beslutades den 2020-02-24 § 
11, vid redovisningen av patientsäkerhetsberättelsen flyttas fram med 
anledning av Covid-19 

• A vtalsrörelsen är uppskjuten till hösten 

• Systemuppdatering planeras 

• Krisledningsgruppen centralt träffas på stadshuset 4 gånger i veckan och 
förvaltningens krisledningsgrupp 2 gånger i veckan. 

• Olika aktiviteter för att visa uppskattning till personal planerar man att 
genomföra med hjälp av personal från andra förvaltningar. 

• Veckomöte delregionala tjänstemannagruppen samverkar i frågorna, set 
likadant ut i kommunerna runt om. 

• Kostutredningen, ny kallelse för redovisning i augusti. 

• Din Omsorg har blivit godkänd, för att utföra insatser enligt LOV, men inte 
ansökt ännu, om att få utföra insatserna. 

• Riskbedömningar utifrån arbetsmiljö och patientsäkerhet genomförs i 
förvaltningen med anledning av Covid -19. 

• Nämnden önskar information och lägesrapporter över hur förvaltningens 
arbete fortlöper i samband med Covid -19. 

• Initiativärende som lämnades in av ledamot Mikael Koenen (L) i maj 2019, 
ska lämnas svar på nästkommande sammanträde. Meningen var att svaret 
skulle framgå i den koncernövergripande Kostutredningen. Då den är 
uppskjuten till hösten får förvaltningschefen uppdraget att svara på 
kommande sammanträde. 

MAS Camilla Kindahl och verksamhetschef HSL Kenneth Persson informerar om 
förvaltningens arbete i samband med Covid -19. 

Ordförande vill från nämndens sida framföra ett varmt tack till all personal för det 
fantastiska arbete som de utför i dessa svåra pandemitider. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Omsorgsnämnden 

§ 29 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr: Of 2020/215 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Omsorgsförvaltningen - Delegationsbeslut februari 2020 

Omsorgsnämnden 2020-03-31 Bifall 
.Avlösning 1 

Biträde av kontaktperson 1 

Boendestöd 5 

Dagverksamhet psykiskt funktionshindrade 3 

Hemgångs stöd 2 

Hemtjänst 144 

Korttid 51 

Matdistribution 67 

Särskilt boende 22 

T rygghetslarm 154 

Trygghetsuppringning 1 

Avs la,!? 

1 

1 

4 

Omsorgsnämnden 2020-03-31 Bifall Avslag 
LSS 9:2, biträde av personlig assistans 3 
LSS 9:2, sjuklön 23 
LSS 9:4, kontaktperson 2 2 
LSS 9:5, avlösarservice 2 1 
LSS 9:6, korttidsvistelse 2 2 
LSS 9:7, korttidstillsyn 2 
LSS 9:9, boende vuxna 1 
LSS 9:10, daglig verksamhet 1 
Summa: 33 8 

1. Delegationsbeslut SoL och LSS februari 2020 
2. Avtalsrapport tillsvidareanställda februari 2020 
3. Avtalsrapport tidsbegr anställningar februari 2020 
4. Avskrivning av utestående fordringar, 6:39, 1:12-1:13, 
5. Ansökan om nedsättning av hyran pga. dubbla boendekostnader, 1:14-1:17, 

2:35, 3:27-3:30 

Omsorgsnämnden 

Justering 
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Omsorgsnämnden 

SAMMANTRADESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

§ 30 

Övriga anmälningar 
Dnr: of 2020/270 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Omsorgsförvaltningen - Kännedomsärende ON mars 2020 

1. Statistik 
2. KF § 20 2020-02-24 svar på revisionsrapport 
3. KS § 29 2020-01-29 svar på revisionsrapport 
4. KLF Tjskr Revisionsrapport granskning av lokalförsörjningsprocessen 
5. Beslut IVO om godkänd utförare inom hemtjänst 
6. Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 
7. Protokoll FÖS 2020-01-27, 2020-03-23 
8. Arbetsutskottets protokoll 2020-03-17 
9. Kommunala Pensionärsrådets minnesanteckningar 2020-02-27 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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