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Eva Liljekvist Borg Tf förvaltningschef, Irene Persson nämndsekreterare, Mats 
Rosengren adm chef, Yvonne Kvist myndighetschef, Birgitta Ljungbäck MAS, 
Elisabet Mineur Tf V c, Ulrika Bengtsson V c, Cecilia Svensson V c, Kenneth 
Persson V c. Caroliina Hejdenberg Lind V c, Thomas Johansson 
ekonomicontroller § 52-54, Asa Kruger enhetschef rehab § 52, Annika Giunti 
Hansson leg dietist § 52, Lilian Erlandsson controller § 53-55 

Christer Welinder (S) 

Omsorgsförvaltningen 2020-09-25 

§52 - §64 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 
Christer W elinder (S) 
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SAMMANTR.ÄOESPROTOKOLL 
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Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Omsorgsnämnden 

2020-09-22 

2020-09-28 

2020-10-20 

Omsorgsförval,t:n4igen 

1.d..t?. i . ( , . -•"•· .................. . 
Irene Persson, Nämndsekreterare 
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SAM:M.ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Hä I holms 
o mun 

Om sorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

Handlingsplan nattfastan på särskilt boende § 52 

Handlingsplan Patientsäkerhetsberättelse 2019 § 53 

Delårsbokslut per 31 augusti 2020 § 54 

Omsorgsnämndens valfrihetssystem enligt lag om valfrihetssystem i § 55 
Hässleholms kommun 

Korttidsboende, ändamålsenliga lokaler och ändrad inriktning § 56 

Ej verkställda beslut, kvartal 2 § 57 

Statsbidrag Habiliteringsersättning LSS 2020 § 58 

Granskning av personal och kompetensförsörjning § 59 

Initiativärende, Brukare inom omsorgen tvingas vara § 60 
integrationsarbetare 

översiktsplan § 61 

Aktuellt i verksamheten § 62 

Anmälan av delegationsbeslut § 63 

övriga anmälningar § 64 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

h lms 

Om sorgsnämnden 

§ 52 

Handlingsplan nattfastan på särskilt boende 
Dnr: OF 2020/88 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna handlingsplanen för nattfastan i särskilt 
boende och arbetet med undernäring inom samtliga verksamhetsområden inom 
OF. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Ulrika Widmark Barnekow (FV) medges lämna en protokollsanteckning. 

Protokollsanteckning 
Folkets väl deltar inte i beslutet, vår uppfattning är: hur svårt kan det vara. Gör inte 
problem av självklarheter. Professionell kökspersonal kan matlagning och 
näringsvärde. Omsorgspersonalen ser till att omsorgstagaren fåt mat. det behövs 
ingen utbildning för det senare. Ordspråket "äta bör man annars dör man" har nog 
de flesta hört. 

Beskrivning av ärendet 
Kunskap och kompetens är grunden i arbetet med och mot undernäring samt 
kräver samsyn och förståelse från samtliga yrkesgrupper som är involverade. 
Det som krävs är utbildningar i olika form samt teamarbete och förutsättningar för 
att kunna utföra arbetet i verksamheten. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämnden 2020-05-05 § 31 Omsorgsnämnden tackar för informationen 
samt beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram en handlingsplan och 
redovisa den på nämndens sammanträde i september. 

Sänt till: 
Dietist 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAIV1MANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Hässle ol s 
o mun 

Omsorgsnämnden 

§ 53 

Handlingsplan Patientsäkerhetsberättelse 2019 
Dnr: OF 2020/3 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner handlingsplan utifrån patientsäkerhetsberättelse 2019 
samt ger förvaltningen i uppdrag att två gånger per år återrapportera utifrån 
handlingsplanen för patientsäkerhetsberättelsen. 

Yrkande 
Tobias Vemmenby (L) yrkar på återrapportering två gånger per år. 

Omröstning 
Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt liggande förslag samt 
tilläggsyrkandet. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt de båda förslagen. 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av Coronapandemin beviljades uppskov av handlingsplanen för 
Patientsäkerhetsberättelsen 2019 till september 2020. Det ansträngda läget relaterat 
till Coronapandemin under våren/ sommaren 2020 i Omsorgs förvaltningen har 
påverkat patientsäkerhetsarbetet och inneburit att de brister som upptäckts i 
Patientsäkerhetsberättelsen inte har bearbetats i den omfattning som hade varit 
önskvärt. Förhoppningen är att under hösten 2020 fortsätta det systematiska 
kvalitetsarbetet på ett mer planenligt sätt, dock med viss reservation för att 
Coronapandemin fortsatt försätter Omsorgsförvaltningen i ett ansträngt läge. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämnden beslutade 2020-02-24 § 11 att godkänna 
patientsäkerhetsberättelsen för 2019 samt ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan. Redovisa handlingsplanen i april till omsorgsnämnden. 

Omsorgsnämnden beslutade 2020-05-05 § 35 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. 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-09-08, § 42, följande: att föreslå 
omsorgsnämnden godkänna handlingsplan för patientsäkerhetsberättelse 2019. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
komm n 

Om sorgsnämnden 

§ 54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Delårsbokslut per 31 augusti 2020 
Dnr: OF 2020/663 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslutet per 31 augusti 2020. 

Beskrivning av ärendet 
Prognosen för helåret 2020, som upprättats per 31 augusti, visar en 
prognosavvikelse med +14,2 mnkr. Överskott prognosticeras inom område FSS 
och Myndighetsenheten. Underskott prognosticeras inom område Ordinärt boende, 
Resurs, System och Teknik samt Gemensam administrationen. Område Särskilt 
boende samt Administration och utveckling följer budget. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-09-08, § 36, följande: att föreslå 
omsorgsnämnden att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2020 

Sänt till: 
Ekonomikontoret 
Revisionen 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 55 

S.t\.MMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Omsorgsnämndens valfrihetssystem enligt lag om 
valfrihetssystem i Hässleholms kommun 
Dnr: OF 2020/248 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet. 

Reservationer 
Karin Axelsson (M), Margaretha Lindquist (KD), Anna Pålsson (C), Ulrika 
Widmark Barnekow (FV) och Tobias Vemmenby (L) 

Yrkande 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar på återremiss 
Margaretha Lindquist (KD) yrkar på bifall till alternativ 1 
Anders Wallentheim (S) yrkar bifall till återremiss 
Anna Pålsson (C) yrkar bifall till alternativ 1 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) yrkar bifall till alternativ 3 

Omröstning 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska 
avgöras idag. Votering begärs och ska genomföras. Ordförande meddelar följande 
propositionsordning de som röstar på att ärendet ska avgöras idag röstar Ja, de som 
röstar för Lottsfeldts återremissyrkande 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 

Tobias Vemmenby L X 

Meta Jarl s X 

Anders Wallentheim s X 

Anna Pålsson C X 

Widmark 
Ulrika Barnekow FV X 

Torgny Holmberg SD X 

Mats Ekvall SD X 

Summa 5 6 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

··ssl h lms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

Omröstningsresultat med 5 ja-röster mot 6 nej-röster, beslutar nämnden enligt 
Lottsfeldts återremissyrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Följande alternativ finns för närvarande tillgängliga 

1. ON godkänner omarbetat förfrågningsunderlag gällande hemtjänst och 
delegerad hemsjukvård, under tiden 7.00-22.00, i enlighet med framtaget 
och redovisat förfrågningsunderlag 2020-06-09. IT kraven uppdateras. 

2. Av ON tidigare fattat beslut, förfrågningsunderlag för valfrihetssystem, 
2018-10-02, § 60, omfattande hemtjänst och hemsjukvård förklaras gällande 
och annonseras igen. Förfrågningsunderlaget måste då ändras och 
uppdateras i några delar, bl a gällande tider och IT krav. Vidare måste 
ersättningarna omräknas med resursfördelning år 2020 som grund innan ny 
annonsering kan göras. 

3. ON underrättar KF om sitt beslut att avslå förfrågningsunderlag, och tolkar 
beslutet 2020-06-09, som ett avslående även av tidigare annonserat 
förfrågningsunderlag. 

Det behövs ett klargörande beslut, vad som ska gälla framöver för 
Omsorgsnämndens (ONs) Valfrihetssystem i Hässleholms kommun. 
ON fattade 2020-06-09, §42 beslut att avslå ärendet gällande omarbetat 
förfrågningsunderlag, till LOV system, omfattande hemtjänst och delegerad 
hemsjukvård, med insatstid 07.00-22.00. 
Med anledning av detta behöver Omsorgsnämnden ta ställning till vad som 
fortsättningsvis ska gälla angående Valfrihetssystemet i Hässleholms kommun. 
F n finns inget valfrihetssystem annonserat. 
Arbetet med översyn av IT delarna fortsätter och översynen berör också de 
kommunala utförarna och är nödvändig oavsett vilket beslut som fattas gällande 
LOV systemet. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-05-26 § 28 Omsorgsnämndens arbetsutskott 
föreslår omsorgsnämnden följande: 
Omsorgsnämnden godkänner omarbetat förfrågningsunderlag för valfrihetssystem, 
gällande 
hemtjänst och delegerad hemsjukvård i Hässleholms kommun, med förbehåll av att 
IT-kraven ska uppdateras innan annonsering. 

Omsorgsnämnden 

Justering 

~ 
I I / ,,.,,;;.'/,,./ 

,-

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Omsorgsnämnden 

För de delar som gäller IT-krav gällande rapportering, dokumentation mm och 
tillhandahållande av hård- och mjukvara ges omsorgsförvaltningen i uppdrag att 
uppdatera skallkraven tillsammans med central IT-enhet, för att säkerställa 
sekretess- och säkerhetskrav, innan annonsering sker i upphandlingssystemet 
Kommers och på valfrihetswebben. 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-09-08, § 37, följande: att överlåta 
till omsorgsnämnden att fatta beslut i ärendet. 

Omsorgsnämnden 2020-06-09 § 42 beslutades att avslå ärendet 

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-09-08 § beslutade att överlåta till 
omsorgsnämnden att fatta beslut i ärendet. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässl holms 
ommun 

Omsorgsnämnden 

§ 56 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Korttidsboende, ändamålsenliga lokaler och ändrad 
inriktning 
Dnr: OF 2020/687 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 
Antalet korttidsplatser i egen regi minskas efter Linnegläntans nedläggning. 
Verkställande av bistånd ändras i stället till: 

Hemgångsstöd i ordinärt boende i första hand 
Korttidsboende i privat regi inom Kommunförbundets Skånes ramavtal då 
behov inte kan tillgodoses med hemgångsstöd 

Reservationer 
Christer Welinder (S), Meta Jarl (S), Anders Wallentheim (S), Anna Pålsson (C), 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) 

Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna medges lämna en protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna anser att underlaget till beslut är för tunt. Att minska antalet 
korttidsplatser i egen regi känns inte bra utan mer information. Vi anser att 
hemgångstöd är positivt för de som klarar av det. Men vi tycker att inriktningen ska 
vara korttidsplatser. 

Centerpartiet medges lämna en protokollsanteckning: 
Centerpartiet är positiva till hemtagningsteam. Däremot yrkas återremiss kring 
lösningen på korttidsplatser. Behovsanalys och konsekvensanalys saknas. Saknas 
ekonomisk planering, utredning. 

Folkets väl medges lämna en protokollsanteckning: 
Folkets väl yrkar på avslag, patientens önskemål är det som ska gälla i första hand. 

Yrkande 
Anna Pålsson (C) yrkar på återremiss 
Tobias Vemmenby (L) yrkar bifall till liggande förslag 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar bifall till liggande förslag 
Christer Welinder (S) yrkar bifall till Pålssons återremissyrkande 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) yrkar på avslag 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

.. -·, / Z/ 
( _..·• · 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Hässl hol s 
kommun 

Omsorgsnämnden 

Omröstning 
Ordförande ställer frågan om ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska 
avgöras idag. Votering begärs och ska genomföras. Ordförande meddelar följande 
propositionsordning de som röstar för att ärendet ska avgöras idag röstar ja, de som 
röstar på Pålssons yrkande röstar nej. 

Namn Parti Röstning 
Ledamot/tjänstgörande 
ersättare Ja Nej Avstår 

Karin Axelsson M X 

Susanne Lotsfeldt SD X 

Christer Welinder s X 

Mari::iaretha Lindqvist KD X 

Tobias Vemmenbv L X 

Meta Jarl s X 

Anders Wallentheim s X 

Anna Pålsson C X 

Widmark 
Ulrika Barnekow FV X 

Torqny Holmberq SD X 

Mats Ekvall SD X 

Summa 7 4 

Omröstningsresultat med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordförande att 
nämnden har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning 
Ordförande ställer V emmenbys bifallsyrkande mot Widmark Barnekows 
avslagsyrkande och finner att nämnden beslutar att bifalla V emmenbys 
bifallsyrkande. Votering begärs och ska genomföras. Ordförande meddelar följande 
propositionsordning, de som röstar enligt V emmenbys bifallsyrkande röstar ja, de 
som röstar enligt Widmark Barnekows avslagsyrkande röstar nej. 

Omsorgsnämnden 

Justering 

L-' 

; 
; ' , t~<i. ,/✓ • 

Utdraget bestyrkes 
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Omsorgsnämnden 

Namn 

Ledamot/ tjänstgörande ersättare 

Karin Axelsson 

Susanne Lotsfeldt 

Christer Welinder 

Margaretha Lindqvist 

Tobias Vernmenby 

Meta Jarl 

Anders Wallentheim 

Anna Pålsson 
Widmark 

Ulrika Barnekow 

Torgny Holmberg 

Mats Ehall 

Summa 

Parti 

Ja 

M X 

SD X 

s 
KD X 

L X 

s 
s 
C 

FV 

SD X 

SD X 

6 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Röstning 

Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

X 

5 

Omröstningsresultat med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutar nämnden att bifalla 
V emmenbys bifallsyrkande till liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Om.sorgsnämnden har sedan juni 2016 hyrt lokal av Region Skåne för att bedriva 
korttidsboende enligt socialtjänstlagen (SoL), Linnegläntan med 16 platser. Då 
lokalerna inte är ändamålsenliga för verksamheten sa om.sorgsförvaltningen upp 
kontraktet 2020-08-31 och det löper ut i 2021-05-31 
Lokalerna Linnegläntan bedrivs i är undermåliga enligt Boverkets regler, då det 
endast finns fyra enkelrum med toalett. För övrigt finns bara dubbel- och 
trippelrum och endast gemensamma duschutrymmen. Under pågående pandemi har 
det blivit än mer påtagligt att lokalernas standard inte lever upp till gällande krav då 
vi inte kan upprätthålla barriärvård för att hindra smittspridning. 
I och med uppsägningen av kontraktet försvinner 16 korttidsplatser och 
verksamheten behöver ställas om för att möta framtida omsorgs behov. 
Förvaltningen ser flera alternativa inriktningar som kan genomföras enskilt eller i 
kombination: 

1) Utveckling av hem.gångsstöd i ordinärt boende 
2) Lokal för korttidsboende i kommunal regi 
3) Köp av korttidsplatser av privata vårdgivare inom Kommunförbundet 

Skånes (Kfsk) ram.avtal för upphandlad vård 
4) Egen upphandling av korttidsplatser enligt lagen om offentlig upphandling 

(LOU) 

Omsorgsnämnden 

. / 

//: /,/ 
. i .1 / 

(_ , .. t 

Utdraget bestyrkes 
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Omsorgsnämnden 

Ärendets tidigare behandling 

SAMMANTR..ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-09-08, § 38, följande: att överlåta 
till omsorgsnämnden att fatta beslut i ärendet. 

Omsorgs nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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s.AlvIMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Hässleholms 
ommun 

Omsorgsnämnden 

§ 57 

Ej verkställda beslut, kvartal 2 
Dnr: OF 2020/661 

Beslut 
1. Omsorgsnämnden godkänner sammanställningen av ej verkställda beslut 

enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) per 2020-07-01, som lämnats till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) 

2. 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 andra kvartalet 2020 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 2020-09-08, § 39, följande: föreslå att 

2. Omsorgsnämnden godkänner sammanställningen av ej verkställda beslut 
enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) per 2020-07-01, som lämnats till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) 

3. Omsorgsnämnden beslutar att handlingarna överlämnas till 
kommunfullmäktige och kommunrevision 

Sänt till: 
Komtnunfullrnåktige 
Revisorerna 
IVO 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

~ 
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Hässl holms 
kommun 

Om sorgsnämnden 

§ 58 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Statsbidrag Habiliteringsersättning LSS 2020 
Dnr: OF 2020/671 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att resterande medel av statsbidraget 2020 för 
habiliteringsersättning utbetalas som en engångssumma till deltagarna inom daglig 
verksamhet LSS. 

Beskrivning av ärendet 
Hässleholms kommun har erhållit statsbidrag riktat mot Habiliteringsersättning till 
dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Regeringen har gett Socialstyrelsen i 
uppdrag att under 2020 fördela medel till kommunerna i stimulansbidrag för 
habiliteringsersättning. Statsbidraget får användas av kommuner i syfte att införa, 
höja en låg dagpenning eller bibehålla en nivå som tidigare höjts med hjälp av 
statsbidraget då med hänvisning till föregående år. Hässleholms kommun har 
erhållit 2 388 068 kr av statsbidraget för 2020. De som deltar i daglig verksamhet 
erhåller idag en ersättning för hel eller halvdag. Ersättningen är år 2020, 60 kr för 
heldag och 40 kr för halvdag och inkluderar en del av statsbidraget. Möjlighet finns 
att fördela resterande medel som en engångsutbetalning till deltagarna inom daglig 
verksamhet LSS och således bibehålla ersättning i enligt med 2019 års beslut, vilket 
vi förordar. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-09-08, § 40, följande: föreslå 
Omsorgsnämnden besluta att resterande medel av statsbidraget 2020 för 
habiliteringsersättning utbetalas som en engångssumma till deltagarna inom daglig 
verksamhet LSS. 

Sänt till: 
V erksamhetschef FSS 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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äss eh I s 
ko mun 

Om sorgsnämnden 

§ 59 

SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Granskning av personal och kompetensförsörjning 
Dnr: OF 2020/263 

Beslut 
Omsorgsnämndens beslutar att godkänna föreslaget yttrande avseende genomförd 
granskning av arbetet med personal- och kompetensförsörjning samt sjukfrånvaro. 

Beskrivning av ärendet 
Revisionsbolaget EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Hässleholms kommun granskat i vilken mån Omsorgsnämnden bedriver ett 
ändamålsenligt strategiskt arbete avseende personal- och kompetensförsörjning. 
Omsorgsnämnden väljer att avge sitt yttrande baserat på de fyra rekommendationer 
som finns framställda i revisionens sammanfattande avsnitt i granskningsrapporten. 
Dessa fyra rekommendationer är följande: 

Tillse att mått på personalomsättning kompletterar analys av kompetensgap 
på kort och lång sikt 
Säkerställa att prioriterade områden och aktiviteter beslutas och faktiskt 
genomförs i enlighet med framtagen processbeskrivning 
Begära uppföljning och utvärdering av genomförda aktiviteter och vid 
behov korrigera dem utifrån uppnått resultat 
Analysera orsak till sjukfrånvaro på gruppnivå och vid behov säkerställa att 
adekvata åtgärder vidtas. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-09-08, § 41, följande: föreslå 
omsorgsnämnden besluta att godkänna föreslaget yttrande avseende genomförd 
granskning av arbetet med personal- och kompetensförsörjning samt sjukfrånvaro 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Revisionen 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Omsorgsnämnden 

§ 60 

Initiativärende, Brukare inom omsorgen tvingas vara 
integrationsarbetare 
Dnr: OF 2020/534 

Beslut 
Omsorgsnämndens beslutar 

Att avslå yrkande om att stryka nämndens mål; om att omsorgsnämnden ska 
bidra till ökad integration 
Att avslå yrkandet i avseende att förtydliga nämndens mål 
Att avslå yrkandet att ett nytt nämndsmål i omsorgsnämnden införs; 
omsorgsnämnden ska aktivt arbeta för att brukare och vårdpersonal utan 
svårigheter förstår varandra i tal och skrift. 
Att avslå yrkandet om språktest för anställda men nämnden kräver att 
samtliga medarbetare kan tala och skriva på svenska, detta då verksamheten 
kräver både dokumentation och kommunikation 

Reservationer 
Susanne Lottsfeldt (SD), Torgny Holmberg (SD), Mats Ekvall (SD) och Ulrika 
Widmark Barnekow (FV) 

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna medges lämna en protokollsanteckning: 

Yrkande 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar bifall till initiativärendet i sin helhet 
Margaretha Lindquist (KD) yrkar på avslag till initiativärendet i sin helhet 
Ulrika Widmark Barnekow (FV) yrkar bifall till initiativärendet 

Omröstning 
Ordförande ställer de bådande yrkande mot varandra och finner att nämnden 
beslutar enligt Lindquists bifallsyrkande. Votering begärs och ska genomföras. 
Ordförande meddelar följande propositionsordning, de som röstar enligt Lindquists 
bifallsyrkande röstar ja, de som röstar enligt Lottsfeldts bifallsyrkande till 
initiativärendet röstar nej. 

Omsorgsnämnden 

Justering 

C.-- -;:{,_~,· .-, 
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_,I';· .· "j / 

Utdraget bestyrkes 
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Om sorgsnämnden 

Namn 
Ledamot/ tjänstgörande 
ersättare 

Karin Axelsson 

Susanne Lotsfeldt 

Christer Welinder 

Margaretha Lindqvist 

Tobias Vemmenby 

Meta Jarl 

Anders Wallentheim 

Anna Pålsson 
Widmark 

Ulrika Barnekow 

Torgny Holmberg 

Mats Ekvall 

Summa 

Parti 

Ja 

M X 

SD 

s X 

KD X 

L X 

s X 

s X 

C X 

FV 

SD 

SD 

7 

SAMMAN1RÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Röstning 

Nej Avstår 

X 

X 

X 

X 

4 

Omröstningsresultat: med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordförande att 
nämnden beslutar att avslå initiativärendet enligt liggande förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Sverigedemokraternas skrivelse anser man att omsorgsnämndens mål kan 
uppfattas som om nämndens uppdrag är att arbeta med integration. Självklart är 
nämnden mål att arbeta med funktionshindrade och våra äldres välfärd, trygghet 
och att erbjuda en säker vård 
Omsorgsnämndens huvuduppdrag är att säkerställa ett värdigt liv för de som 
behöver omsorg vilket innebär att allas rättigheter tas till vara i en jämställd 
verksamhet 
Det är inte nämndens uppdrag att bedriva undervisning i språk eller att genomföra 
språktest, däremot kräver nämnden att samtliga medarbetare kan tala och skriva på 
svenska, detta då verksamheten kräver både dokumentation och kommunikation. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-09-08, § 43, följande: att överlåta 
till omsorgsnämnden att fatta beslut i ärendet 

Sänt till: 
Sverigedemokraterna 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Om sorgsnämnden 

§ 61 

Översiktsplan 
Dnr: OF 2020/644 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Omsorgsnämndens beslutar att tillägga att de äldre- och funktionshindrades 
tillgänglighet och behov i sin närmiljö tas i beaktande. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tagit fram en översiktsplan för Hässleholms 
kommun som anger, mål, strategier och inriktning för den fysiska utvecklingen. 
Översiktsplanen gäller för hela Hässleholms kommun utom Hässleholms stad. 
Nämnden har getts möjlighet att inkomma med yttrande senast 2020-09-30. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-09-08, § 44, följande: föreslå 
omsorgsnämnden besluta att tillägga att de äldre- och funktionshindrades 
tillgänglighet och behov i sin närmiljö tas i beaktande 

Sänt till: 
Byggnadsnämnden 

Omsorgs nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Omsorgsnämnden 

§ 62 

Aktuellt i verksamheten 
Dnr: OF 2020/690 

Beslut 
Omsorgsnämnden tackar för informationen 

Beskrivning av ärendet 
Tf förvaltningschef informerar om följande: 

• Lex Maria Diarienr OF 2020/689 

• MAS, tjänsten kommer att delas mellan verksamhetschef och nuvarande tf 
MAS året ut. 

• Seniorkorten och färdtjänst har diskuterats med kommunledningen 

• Fixartjänsten 

• Revisorerna har haft samtal med presidiet och verksamhetschefer 

• Riktlinjer för besök på säbo 

• Duktiga medarbetare som gjort ett fantastiskt arbete under pandemin. Lyft 
till personalutskottet om lönekriterier för vårdpersonal 

• Äldrelyftet och omställningsbidrag 

• Bemanningen och heltid som möjlighet 

V erksamhetscheferna ger nämnden en information om arbetet i verksamheterna 
med anledning av corona-pandemin 

Christer W elinder (S) informerar från Delregional samverkans möte 

Ordförande Karin Axelsson (M) informerar om följande: 

• Information till nämnden om arbetet med corona pandemin 

• Kameror i egna lägenheter inom säbo. Informera om det finns nya .riktlinjer 
kring detta, till nästa nämnd 

• Presidiet har fått information om Kostutredningen 

• KTR har lämnat en skrivelse till kommundirektören 

Omsorgsnämnden 

Justering 
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Utdraget bestyrkes 
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ommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Omsorgsnämnden 

§ 63 

Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr: OF 2020/692 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

• Delegationsbeslut SoL och LSS juni, t om augusti 2020. 
Avtalsrapport tillsv anst och tidsbegränsade anst juni 
t om augusti 2020 

• Ansökan om nedsättning av hyran, 1:19-1:26, 2:43-2:45, 9:1-9:2 

• Avskrivningar av fordringar 8:1-8:3 

• D 1 b 1 il 5 18 5 21 e egat1ons es ut contro er -

SoL Bifall Avslag 
Avlösning 1 
Biträde av kontaktperson 5 
Boendestöd 13 1 
Bostad med särskild service 1 4 
Dagverksamhet psykiskt funktionshindrade 1 
Hemtjänst 408 
Korttid 113 3 
Matdistribution 133 
Service 1 
Särskilt boende 38 2 
T rygghetslarm 145 
T rygghetsuppringning 5 
LSS 
LSS 9:2, biträde av personlig assistans 11 4 
LSS 9:2, sjuklön 26 
LSS 9:3, ledsagarservice 2 3 
LSS 9:4, kontaktperson 6 1 
LSS 9:5, avlösarservice 3 3 
LSS 9:6, korttidsvistelse 3 3 
LSS 9:7, korttidstillsyn 5 
LSS 9:8, boende barn/ungdom 1 
LSS 9:9, boende vuxna 2 
LSS 9:10, daglig verksamhet 16 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2020-09-22 

Hässleh I s 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 64 

Övriga anmälningar 
Dnr: OF 2020/546 

Beslut 
Följande material läggs med godkännande till handlingarna: 

1. Statistik 
2. KF protokollsutdrag § 68 ansvarsprövning för verksamhetsåret 
3. KS protokollsutdrag § 110 månadsuppföljning per 30 april 
4. KS protokollsutdrag § 114 Genomföra en översyn i syfte att effektivisera 

administrativa processer inkl. bilaga redovisning av kommunöve.rg:cipande 
processer. 

5. Revidering i omsorgsnämndens reglemente. 
6. KS protokollsutdrag § 142 Näringslivsprogram 
7. KS protokollsutdrag § 14 3 förslag på ändrad finansieringsmodell för 

beräkning av medlemsavgift i Kfsk 
8. Arbetsutskottets protokoll 2020-09-08 
9. FÖS protokoll 2020-09-14 
10. KSAU protokollsutdrag 2020-06-22 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

22 (22) 



2020-09-22 

Reservation 

"Initiativärende, Brukare inom omsorgen tvingas vara integrationsarbetare" 

Omsorgsnämnden Hässleholm 2020-09-22 

Sverigedemokraterna lämnade in ett initiativärende till omsorgen den 9 juni i år 

som i sak går ut på att man ska säkerställa att brukare och personal förstår 

varandra i det svenska språket. 

Om inte annat så har detta visat sig väldigt viktigt under den pågående 

pandemin där säkerheten för brukarna inte kan upprätthållas om personal ej 

förstår de instruktioner som de får för att förebygga smittspridning. 

Det Sverigedemokraterna föreslagit i detta initiativärende är att språktest skall 

införas om man skall jobba med brukarkontakt i Hässleholms Kommun. 

Sverigedemokraterna ser med stor oro på att vår omsorgsförvaltning inte tar 

detta på allvar utan föreslår nämnden att avslå förslaget.. Vi menar att detta är 

en självklarhet och det minsta man kan begära för att få arbeta med våra 

brukare i kommunen. Vi kommer fortsätta jobba för att språktest blir en 

verklighet i kommunen. 

Sverigedemokraterna röstade bifall till initiativärendet i sin helhet, då vårt 

yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

Susanne Lottsfeldt (SD) 




