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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Om sorgsnämnden 

§ 31 

Mätning av nattfastan på särskilt boende, november 
2019 
Dnr: OF 2020/88 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen samt beslutar att uppdra åt 
förvaltningschefen att ta fram en handlingsplan och redovisa den på nämndens 
sammanträde i september. 

Yrkande 3st 
Tobias Vemmenby (L) ändringsyrkande att beslutet ändras till: Omsorgsnämnden 
tackar för informationen samt beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram 
en handlingsplan och redovisa den på nämndens sammanträde i september. 

Christer Welinder (S) yrkar bifall till ändringsyrkande 
Susanne Lottsfeldt (S) yrkar bifall till ändringsyrkandet 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag mot ändringsyrkandet och finner att nämnden 
beslutar enhälligt enligt Vemmenbys ändringsyrkande 

Beskrivning av ärendet 
Mätning av nattfasta har gjorts på särskilt boende sedan 2013. Syftet med mätningen 
är att lägga fokus på att nattfastan skall förkortas och att, enligt verksamhetsmålet, 
45 % av vårdtagarna ska ha en nattfasta på 11 timmar eller mindre mellan 
måltider/mellanmål. 2019 har gjorts mätning på 491 vårdtagare och 49,1 % av dessa 
hade nattfasta enligt verksamhetsmålet. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-21, § 22, följande: 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att dietisten bjuds in för att redovisa 
nattfastan till kommande omsorgsnämnd. 
Arbetsutskottet föreslår Omsorgsnämnden besluta att godkänna redovisningen av 
mätning av nattfasta på särskilt boende. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Omsorgsnämnden 

§ 32 

Månadsbokslut per 31 mars 2020 
Dnr: OF 2020/340 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna månads bokslutet per 31 mars 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsnämnden redovisar i sitt månads bokslut per 31 mars 2020 ett underskott 
mot budget med 2,0 mnkr, en förbättring mot 29 februari med 0,8 mnkr. 
Prognosen för helåret 2020 upprättades per 29 februari och 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 2020-04-21, § 20, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår: 
Att omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsbokslutet per 31mars2020. 

Sänt till: 
Ekonomikontoret 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Omsorgsnämnden 

§ 33 

Åtgärdsplan 2020 
Dnr: OF 2020/386 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen samt delegerar till arbetsutskottet att 
fatta beslut i ärendet efter att fackliga förhandlingar har genomförts. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 
Susanne Lottsfeldt (SD), Torgny Holmberg (SD), Mats Ek:vall (SD) och Ulrika 
Widmark Barnekow (FV) deltar ej 

Yrkande 
Kristina Lind (M) ändringsyrkande att beslutet ändras till: Omsorgsnämnden tackar 
för informationen samt delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet efter 
att fackliga förhandlingar har genomförts. 
Christer Welinder (S) yrkar bifall till Linds ändringsyrkande 

Omröstning 
Ordförande ställer liggande förslag mot ändringsyrkandet och finner att nämnden 
beslutar enligt Linds ändringsyrkande. 

Beskrivning av ärendet 
I bifogad ekonomisk åtgärdsplan presenteras omsorgsförvaltningens förslag på 
åtgärder för ett återställande av ekonomin i balans för 2020. De ekonomiska 
åtgärderna är framtagna utifrån den senast beslutade och inlämnade ekonomiska 
helårsprognosen per 20-02-29. Denna helårsprognos visade ett prognostiserat 
helårsunderskott på- 11,4 mnkr. Bland de åtgärder som tagits med i förslaget till 
ekonomisk åtgärdsplan finns bland annat prognosförändringar. Dessa 
prognosförändringar är baserade på förändrade bedömningar i positiv riktning 
under mars månad. I konsekvensbeskrivningarna beskrivs de följder åtgärdsplanen 
beräknas få. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-21, § 24, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott godkänner den muntliga redovisningen och ger 

Omsorgs nämnden 

Justering 

~· 
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Omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

förvaltningen i uppdrag att återkomma till kommande omsorgsnämnd med skriftligt 
underlag gällande åtgärdsplanen. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 

Omsorgs nämnden 

Justering 

·~ 
Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Om sorgsnämnden 

§ 34 

Svar på initiativärende gällande kyld mat i egen regi 
Dnr: OF 2020/332 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna att Liberalerna inväntar redovisningen av 
en samordnad Kostutredning för att få frågan utredd utifrån de parametrar som är 
viktiga att ta i beaktande inför ett beslut om möjlighet att distribuera både kyld och 
varm mat i egen regi. 

Reservationer 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Yrkande 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) yrkar avslag till initiativärendet med anledning av 
de högre kostnader som tidigare informerats om gällande hantering av varm mat i 
matdistributionen. 

Omröstning 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att liggande förslag 
bifalles. 

Beskrivning av ärendet 
Initiativärende från Liberalerna gällande möjligheten för förvaltningen att erbjuda 
både kyld och varm mat i egen regi. 

Det pågår en övergripande utredning för en samordnad kostorganisation i 
kommunen som kommer hantera frågan kring möjligheten att distribuera kyld mat i 
egen regi. 

Redovisningen har skjutits fram till hösten på grund av rådande omständigheter 
med Corona smittan och den arbetsbelastning den medför. Av den anledningen så 
svarar vi här på initiativärendet från Liberalerna som inkom i maj 2019. 

Att erbjuda både varm och kyld mat skulle innebära en merkostnad för kommunen 
då det medför fler transporter, kök med produktionslinjer som kan hantera både 
varm och kyld mat, fler bilar och personal för att distribuera ut maten. Det finns 
också en risk att kommunen kan få vite om vi inte uppfyller de krav som ställs för 
att hålla maten varm vid leveranserna. 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Hä si halms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

Att erbjuda både varm och kyld mat är ett förslag som går tvärtemot vad den 
samordnade Kostutredningen fått till sig att lämna förslag på. Konkreta förslag som 
ska redovisas i utredningen av en samordnad kostorganisation ska vara mer 
kostnadseffektiva, ta hänsyn till arbetsmiljön, kompetensförsörjningen samt miljön. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-04-21, § 21, följande: 
Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden att godkänna att Liberalerna inväntar 
redovisningen av en samordnad Kostutredning för att få frågan utredd utifrån de 
parametrar som är viktiga att ta i beaktande inför ett beslut om möjlighet att 
distribuera både kyld och varm mat i egen regi. 

Sänt till: 
Mikael Koenen (L) 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Hä I holms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 35 

Patientsäkerhetsberättelsen, uppskov handlingsplan. 
Dnr: OF 2020/3 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att bevilja uppskov med redovisningen av 
handlingsplanen utifrån resultatet i Patientsäkerhetsberättelsen, med anledning av 
pandemin. 
Omsorgsnämnden beslutar att redovisningen av handlingsplanen sker på nämndens 
sammanträde i september 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsnämnden beslutade 2020-02-24 § 11 att godkänna 
patientsäkerhetsberättelse för 2019 samt gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan och redovisa handlingsplanen i april till Omsorgsnämnden. 

Med anledning av pandemin har frågan om uppskov lyfts av förvaltnings chef en till 
arbetsutskottet. Arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden att bevilja uppskov med 
redovisningen av handlingsplanen till nämndens sammanträde i september. 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Om sorgsnämnden 

§ 36 

Aktuellt i verksamheten 
Dnr: OF 2020/352 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschef Anneli Larsson informerar om följande: 

• Nämnden ges information om förvaltningens arbete under pågående 
pandemi. Ledamöterna kommer få utskickat via mejl, information en gång i 
veckan. 

• LOV pågår arbete med att ta fram ett nytt förfrågningsunderlag 

• MAS har sagt upp sin anställning och slutar den 17 maj. Direktupphandling 
av en konsult under tiden som rekrytering pågår. 

• Ny tjänst som verksamhetsutvecklare HSL kommer att annonseras 

Ordförande lyfter följande information: 

• Inkommen skrivelse från Synskadades Riksförbund som uttrycker oro för 
ifall deras medlemmar får minskad omsorg under pandemin. I Hässleholm 
är det ingen generell neddragning av bistånd. Ordförande har inplanerat 
regionalt möte med Synskadades och Hörselskadades förbund. 

• Revisorerna har begärt in svar på deras granskning om sjukfrånvaron samt 
om kompetensförsörjning inom omsorgen. Svaret ska vara inkommet senast 
12/6. 

Ordförande informerar om beslutsdatum: 
Juni: socialdemokraternas initiativärende, Sverigedemokraternas 
initiativärende samt LOV i ordinärt boende 
September: LOU upphandling av externa platser 

• Heltid som möjlighet, efter projektet finns utannonserade tjänster på mindre 
tjänstgöringsgrad än 100 %. Anledningen är att verksamhetens behov är det 
som styr annonseringen. Avvaktar personalutskottets beslut i juni hur 
annonserna ska utformas. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Om sorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

• Valärende: Torgny Holmberg (SD) är vald till ordinarie ledamot. Rose 
Bengtsson (SD) är vald som ny ersättare i i följdvalet efter Torgny 
Holmberg. 

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

Omsorgsnämnden 

Justering 
1 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Omsorgsnämnden 

§ 37 

Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr: OF 2020/307 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Omsorgsförvaltningen - Delegationsbeslut mars 

SoL Bifall Avslag 

Avlösning 2 

Biträde av kontaktperson 3 2 

Boendestöd 2 1 
Dagverksamhet 1 

Hemgångs stöd 5 

Hemtjänst 156 1 
Korttid 49 
Matdistribution 83 
Särskilt boende 21 

T rygghetslarm 158 

T rygghetsuppringning 6 

LSS 
LSS 9:2, biträde av personlig assistans 1 4 
LSS 9:2, sjuklön 18 
LSS 9:3, ledsagarservice 1 
LSS 9:4, kontaktperson 2 
LSS 9:6, korttidsvistelse 2 3 
LSS 9:9, boende vuxna 3 
LSS 9:10, daglig verksamhet 3 
Summa: 27 10 

Avtalsrapport tillsvidareanställda mars 2020, tidsbegränsade anställningar 2020. 
jämkning av dubbla boendekostnader, 2;36-2;37 
Avskrivningar av fordringar 6:40-6:50 

Omsorgsnämnden 

Justering ,<' 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-05-05 

Om sorgsnämnden 

§ 38 

Övriga anmälningar 
Dnr: OF2020/361 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

Omsorgsförvaltningen - Kännedomsärende ON maj 2020 

1. Statistik 
2. Protokollsutdrag 2020-04-01 KS § SO 
3. Protokollsutdrag 2020-04-01 KS § 52 
4. Protokollsutdrag 2020-04-01 KS § 58 
5. Arbetsutskottets protokoll 2020-04-21 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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