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Om sorgsnämnden 

Innehållsförteckning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

lnformationsärende § 84 

Hyreskontrakt hemtjänst Sösdala § 85 

Program omsorgsnämnden Upphandling, avtal och uppföljning § 86 
privata vårdgivare 

Riktlinje för särskilt boende § 87 

Rapport Pandemihanteringen § 88 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2022 § 89 

Habiliteringsersättning § 90 

Ej verkställda beslut kvartal 3 2022 § 91 

Anmälan av delegationsbeslut § 92 

övriga anmälningar § 93 

Aktuellt i verksamheten § 94 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

H··s lehol s 
komm n 

Om sorgsnämnden 

§ 84 

I nformationsärende 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Marina Caggianella enhetschef informerar om GAP. 

Geanina Jonsson enhetschef informerar om ekonomiuppföljning och köpta platser. 

Birgitta Ljungbeck MAS, Marija Smrekar MAR och Maria Persson SAS informerar 
om Lex Sarah/Lex Maria. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Omsorgsnämnden 

§ 85 

Hyreskontrakt hemtjänst Sösdala 
Dnr: OF 2022/514 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

• förhyra lokal avsedd för hemtjänst och hemsjukvård, Tureholmskyrkan 
Hanåsvägen 15, Sösdala 

• föreslå tekniska nämnden att ge Hässlehem i uppdrag att förtäta antalet 
lägenheter på Björkhaga vårdboende med tre 

• begära full kompensation för hyresökningen genom internhyressystemet 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande lokaler för hemtjänst samt hemsjukvård, är en del av det särskilda 
boendet Björkhaga i Sösdala. Lokalerna är för små och inte ändamålsenliga, för 
hemtjänsten och hemsjukvårdens behov. Behovet av särskilda boendeplatser i 
kommunen har ökat och om hemtjänst och hemsjukvård flyttar ut från Björkhaga 
ges det möjlighet att förtäta med tre lägenheter i befintliga lokaler. 
Utredning av eventuella andra lämpliga lokaler i området är genomförd och en 
beräkning av kostanden för etablerande av moduler är gjord. Förvaltningens 
bedömning är att Tureholmskyrkan både uppfyller verksamhetens behov bäst och 
också är ett billigare alternativ än moduler. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-09-26, § 65, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till 
arbetsutskottets sammanträde den 24 oktober 2022. 
Att förvaltningen återkommer med svar på tilläggen i de båda yrkande. 
Yrkande 
Susanne Lottsfeldt (SD) yrkar på återremiss, med tillägget att en redovisning av 
vilka kostnaderna skulle bli för att sätta upp baracker intill Björkhaga läggs till i 
ärendet och med hänvisning till lokalöversynen. 
Karin Axelsson (M) yrkar bifall till återremiss med tillägget att se över möjligheten 
att använda kommunens egna lokaler 
Christer Welinder (S) yrkar bifall till återremiss 

Omsorgs nämnden 

Justering I Utdraget bestyrkes 
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H .. ssleholm 
kom u 

Omsorgsnämnden 

'SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-10-24, § 69, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott överlåter åt omsorgsnämnden att fatta beslut. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 
Tekniska förvaltningen 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Omsorgsnämnden 

§ 86 

SAM:MJ 1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Program omsorgsnämnden Upphandling, avtal och 
uppföljning privata vårdgivare 
Dnr: OF 2022/1461 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta föreslaget program för omsorgsnämnden 
"Upphandling, avtal och uppföljning privata vårdgivare". 

Beskrivning av ärendet 
Skånes Kommuner genomför upphandlingar av och förvaltar ramavtal åt 
46 kommuner från Skåne, Halland och Kronobergs län. Upphandlingsområdena har 
ett eget avropsstöd Upphandlat på Skånes Kommuner. 
I Skånes kommuners ramavtal framgår att de har ansvaret att följa upp 
ramavtalsupphandlade verksamheter. I uppföljningen ingår bland annat regelbunden 
kontroll av företagens ekonomi, eventuella ärenden hos IVO inklusive kontroll av 
att tillståndet att bedriva verksamhet är aktuellt. Det görs också årligen 
verksamhets besök innehållande uppföljning av kraven i avtalen, genomgång av 
lokaler, verksamhetens innehåll, bemanning och kompetensnivå med mera. Vid 
denna uppföljning görs inga egentliga individuppföljningar. Dessa ansvarar 
placerande kommun för. Uppföljningarna på verksamhetsnivå som genomförs 
inom ramen för ramavtalet gör Skånes kommuner tillgängliga för samtliga 
kommuner att ta del av. 
Vid direktupphandling med privata vårdgivare åligger ansvaret att upphandla, avtala 
och följa upp enligt civilrätt och lagen om offentlig upphandling på den 
uppdragslämnande kommunen. 
Framtaget program för omsorgsnämnden "Upphandling, avtal och uppföljning" 
fastställer ansvaret vid upphandling, avtal och uppföljning för omsorgsnämnden vid 
avtal med privata vårdgivare utanför ramavtal. Remissyttrande på föreslaget 
program har inhämtats från kommunens upphandlingsenhet. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-10-24, § 70, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott överlåter åt omsorgsnämnden att fatta beslut. 

Omsorgsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Om sorgsnämnden 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Omsorgsnämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

olms 
kommun 

Omsorgsnämnden 

§ 87 

Riktlinje för särskilt boende 
Dnr: OF 2022/1441 

Beslut 
Omsorgsnärnnden beslutar att godkänna reviderad riktlinje för särskilt boende. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsnämnden beslutade 2014-04-29 om riktlinje för särskilt boende. 
Förvaltningen har sett över processen kring hur erbjudande och verkställighet kring 
beslut om särskilt boende enligt Socialtjänstlagen handläggs. Tidigare riktlinje från 
2014-04-29 har förtydligats kring handläggning av beslut när en ledig plats uppstår i 
syfte att säkerställa en effektiv in och utflyttningsprocess. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-10-24, § 71, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden följande beslut: 
Omsorgsnärnnden beslutar att godkänna reviderad riktlinje för särskilt boende. 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Om sorgsnämnden 

§ 88 

Rapport Pandemihanteringen 
Dnr: OF 2022/1414 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna pandemiutvärderingen. 

Beskrivning av ärendet 
Pandemiutvärdering visar att omsorgsnämnden och förvaltningen har klarat 
pandemin förhållandevis bra. Dock finns vissa områden som förvaltningen är 
medveten om behöver arbetas vidare med. Som exempel kan man lyfta fram intern 
och extern kommunikation och personalförsörjning. 
Vidtagna åtgärder är att en ny krisplan är framtagen av förvaltningen. En 
handlingsplan för kommunikation och en ny enhet med fokus på kvalitetsåtgärder 
är upprättad sedan hösten 2021. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-10-24, § 72, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden följande beslut: 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna pandemiutvärderingen 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

H··ssl hol s 
ommu 

Omsorgsnämnden 

§ 89 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2022 
Dnr: OF 2022/1553 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att omsorgsförvaltningens uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för år 2022 godkänns. Tjänsteskrivelse och 
handlingsplan skickas till kommunledningsförvaltningen för vidare hantering. 
Muntlig uppföljning av arbetet ska redovisas för omsorgsnämnden senast 31 maj 
2023. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska 
arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) en gång per år. 
Den årliga uppföljningen syftar till att få en helhetsbild av arbetsmiljöarbetet och att 
identifiera och åtgärda eventuella brister. För att få en korrekt bild av hur 
arbetsmiljöarbetet fungerar ska alla verksamheter inom förvaltningen följas upp på 
arbetsplatsnivå. Resultatet av arbetsplatsernas uppföljningar sammanställs i en 
handlingsplan per verksamhetsområde som slutligen resulterar i en 
förvaltningsövergripande handlingsplan. 
Den förvaltningsövergripande handlingsplanen redovisas till omsorgsnämnden och 
till kommunledningsförvaltningen som ansvarar för en kommunövergripande 
redovisning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-10-24, § 73, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden följande beslut: 
Omsorgsnämnden beslutar att omsorgsförvaltningens uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för år 2022 godkänns. Tjänsteskrivelse och 
handlingsplan skickas till kommunledningsförvaltningen för vidare hantering. 
Muntlig uppföljning av arbetet ska redovisas för omsorgsnämnden senast 31 maj 
2023. 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Omsorgsnämnden 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Omsorgs nämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Utdraget bestyrkes 

12 (20) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Omsorgsnämnden 

§ 90 

Habiliteringsersättning 
Dnr: OF 2022/1535 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att resterande medel av statsbidraget 2022 för 
habilitering utbetalas som en engångssumma till deltagarna inom daglig verksamhet 
LSS 
Samt att deltagare med beslut dagverksamhet SoL ca 40 personer får motsvarande 
belopp bekostat av FSS. 

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 2022 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 2 440 568 kr av statsbidraget för 2022. De som deltar i daglig verksamhet 
erhåller idag en ersättning för hel eller halvdag. Ersättningen är år 2022, 62 kr för 
heldag och 42 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 
förvaltningen förordar. 
För gruppen deltagare med beslut dagverksamhet SoL beräknas den totala summan 
bli cirka 40.000 kr. Dessa deltagare är på samma dagliga verksamheter som de med 
beslut enligt LSS och förvaltningen anser att deltagarna bör behandlas jämlikt 
avseende ersättning. 

Ärendets tidigare behandling 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-10-24, § 74, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden följande beslut: 
Omsorgsnämnden beslutar att resterande medel av statsbidraget 2022 för 
habilitering utbetalas som en engångssumma till deltagarna inom daglig verksamhet 
LSS 
Samt att deltagare med beslut dagverksamhet SoL ca 40 personer får motsvarande 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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,,/, 

'-//✓ 
__;,; // // ., ~,,,,,y7/l,., 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Omsorgsnämnden 

§ 91 

Ej verkställda beslut kvartal 3 2022 
Dnr: OF 2022/1562 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

• godkänna sammanställningen av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per 
2022-10-01, som lämnats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

• besluta att handlingarna överlämnas till kommunfollm:äktige. och 
kommunrevision 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsförvaltningen har lämnat sammanställning över ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS för tredje kvartalet 2022 till IVO. Förvaltningen har 
analyserat underlaget per 2022-10-01 och konstaterar följande. 

SoL 

-Kvartal 3 2022 är totalt 4 beslut om särskilt boende ej verkställda. En person 
har tackat nej till erbjuden plats en gång. Tre personer har tackat nej mer än 
en gång. Orsaken är oftast svårigheter att bryta upp från ordinärt boende eller 
att sökande endast vill flytta till ett specifikt boende. 

-Kvartal 3 2022 är totalt 1 beslut om växelvård ej verkställt. En person har 
tackat nej till erbjuden plats under kvartal 1, erbjudande kvartal 1 som den 
enskilde tackat nej till, inget erbjudande kvartal 2 och 3. Den enskilde vill 
avvakta verkställande av insats på grund av förbättrat tillstånd. 

-Under kvartal 3 2022 har tio beslut om särskilt boende, som ej var verkställda 
andra kvartalet 2022, verkställts. 

-Under kvartal 3 2022 har ett beslut om växelvård, som ej var verkställt under 
andra kvartalet 2022, verkställts. 

-Under kvartal 3 2022 har ett beslut om kontaktperson, som ej var verkställt 
under andra kvartalet 2022, verkställts. 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Omsorgsnämnden 

LSS 

-Fyra beslut om avlösning är ej verkställt. I ett ärende har erbjudande lämnats 
två gånger, som avböjts, och i ett ärende har ett första erbjudande lämnats 
kvartal 3, som avböjts. I två ärenden har inget erbjudande lämnats kvartal 2 
och 3, matchning med lämplig avlösare har ej gjorts. 

-Fyra beslut om kontaktperson är ej verkställda. I tre ärende har erbjudande 
lämnats under kvartal 3 2022, en har tackat nej, i ett ärende har förälder 
meddelat önskemål om att avvakta verkställande av insats och i ett ärende 
inväntas återkoppling. I ett ärende har inget erbjudande lämnats kvartal 3. 

-Ett beslut om korttidsvistelse är ej verkställt. Matchning med korttidsboende 
gjort kvartal 3, förälder har meddelat att stödfamilj önskas som form för 
korttidsvistelsen. 

-Två beslut om boende vuxna är ej verkställda. I båda ärendena har 
erbjudanden lämnats tre gånger men avböjts. 

-Under kvartal 3 2022 har ett beslut om kontaktperson, som ej var verkställt 
andra kvartalet 2022, verkställts. 

-Under kvartal 3 2022 har ett beslut om korttidsvistelse, som ej var verkställt 
andra kvartalet 2022, verkställts. 

-Under kvartal 3 2022 har ett beslut om daglig verksamhet, som ej var 
verkställt andra kvartalet 2022, verkställts. 

Ärendets tidigare behandling 
Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-10-24, § 75, följande: 

Omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår omsorgsnämnden följande beslut: 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

• godkänna sammanställningen av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 
(SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per 
2022-10-01, som lämnats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

• besluta att handlingarna överlämnas till kommunfullmäktige och 
kommunrevision 

Omsorgs nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Omsorgsnämnden 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunens revisorer 
IVO 

Omsorgsnämnden 

Justering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Utdraget bestyrkes 
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Omsorgsnämnden 

§ 92 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att lägga följande delegations beslut med godkännande 
till handlingarna: 

Delegationsbeslut avseende SoL och LSS under september 2022 

Delegationsbeslut avseende ansökan om nedsättning av hyra 2:75-2:81 

Delegationsbeslut avseende ansökan om nedsättning av hyra 1:135 

Delegationsbeslut avseende avskrivningar 10:45-10:46 

Protokoll 

Omsorgsnämndens arbetsutskott 2022-10-24 

Omsorgsnämnden 
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Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Om sorgsnämnden 

§ 93 

Övriga anmälningar 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande 
till handlingarna: 

KS § 142 
Delårsrapport januari-augusti 2022 med helårsprognos 2022 

KS § 146 
Utvärdering av finansierings modell kon taktcenter 

KF§90 
Granskningsrapport om process av inköp av skyddsutrustning 

KF§92 
Motion om att ta bort de ekologiska produkterna i kommunen 

FÖS 2022-10-31 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SA.MMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2022-11-08 

Omsorgsnämnden 

§ 94 

Aktuellt i verksamheten 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna: 

Beskrivning av ärendet 
Åsa Ollerstam Lundh, förvaltningschef, informerar om följande: 

• Covid-läget 

• Revisionsgranskning bemanningssjuksköterska o -fysioterapeut 

• Brukarundersökning privata säbo 

• Brev till omsorgsnämnden 

• Samtycke NPÖ 

• Lex Sarah/Lex Maria 

Omsorgsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes , 

lL/ 

20 (20) 


	Omsorgsnämndens protokoll 2022-11-08
	Innehållsförteckning
	§ 84 Informationsärende
	§ 85 Hyreskontrakt hemtjänst Sösdala
	§ 86 Program omsorgsnämnden Upphandling, avtal och uppföljning privata vårdgivare
	§ 87 Riktlinje för särskilt boende
	§ 88 Rapport Pandemihanteringen
	§ 89 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2022
	§ 90 Habiliteringsersättning
	§ 91 Ej verkställda beslut kvartal 3 2022
	§ 92 Anmälan av delegationsbeslut
	§ 93 Övriga anmälningar
	§ 94 Aktuellt i verksamheten



