
 

Hälsa- och omsorgsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(15) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-18  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby, 13:30-15:30  

Beslutande Jimmy Ekborg (C), ordförande 
Agneta Malm (S), vice ordförande 
Nicklas Mauritzson (SD) 
Eva Bendz Johansson (C) 
Michael Svensson (S) 
Sonja Svenle Pettersson (M) 
Rolf Nilsson (S) 
Kristof Pall (SD) 
Elisabeth Vestergård (S), tjänstgör för Maria Owiredu (KD) 
  

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Marie Ekelöf (S) 

  

Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschef, Andriette Näslund 
MAS/Verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson 
Controller, Kenneth Lindhe 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg  

Utses till justerare Agneta Malm (S)  
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, tisdagen den 23 november 2021, klockan 16:00.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
62-70 

 Marit Löfberg   
 
 Ordförande   
 Jimmy Ekborg (C)   
 
 Justerare   
 Agneta Malm (S)   
 

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Hälsa- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-11-18 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-24 Datum då anslaget tas ned 2021-12-17 

Förvaringsplats för protokollet Hälsa- och omsorgsnämnden, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Marit Löfberg   
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Ärendelista 
 
§ 62 Upprop och protokollets justering 

§ 63 Godkännande av dagordning 

§ 64 Information 

§ 65 Anmälningar av delegationsbeslut 

§ 66 Anmälningar 

§ 67 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2021 

§ 68 Budget o nämndplan 2022 

§ 69 Arkivbeskrivning 

§ 70 Ej verkställda beslut, kvartal 3 2021 
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§ 62 
Upprop och protokollets justering 
 
Ledamöter som är närvarande vi dagens sammanträde: 
 
Jimmy Ekborg (C), ordförande 
Agneta Malm (S), vice ordförande 
Nicklas Mauritzson (SD) 
Eva Bendz Johansson (C) 
Michael Svensson (S) 
Sonja Svenle Pettersson (M) 
Rolf Nilsson (S) 
Kristof Pall (SD) 
Elisabeth Vestergård (S), tjänstgör för Maria Owiredu (KD) 
 
Hälsa- och omsorgsnämnden utser Agneta Malm (S) att tillsammans med 
ordförande Jimmy Ekborg (C) justera dagens protokoll. 
 
Ordförande Jimmy Ekborg (C) informerar att dagens protokoll justeras tis-
dagen den 23 november 2021, klockan 16:00. 
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§ 63 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 64 
Information 
 
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 

 
Ordförande Jimmy Ekborg (C) informerar: 
 

- Nicklas Mauritzson (SD), initierar ärendet ”Införande av språkkrav 
och språktest” daterad den 5 november 2021, till hälsa- och om-
sorgsnämnden. 
Ordförande Jimmy Ekborg (C) ger hälsa- och omsorgsförvaltningen 
i uppdrag att utreda ärendet. 

 
- Vid nämndes sammanträde den 16 december 2021 bjuds det på jul-

fika. 
 

 
MAS/verksamhetsutvecklare Lina Bengtsson informerar: 
 
Covid-19 
Läget ser bra ut, haft smittspårning av personal 
Vaccination av dos 3 på särskilt boende 
Vårdcentralen är ansvarig för vaccination för de som har hemtjänst 
Personalvaccination har erbjudits den som arbetar inom SÄBO i Osby 
Vårdhygien flaggar för att smittan ökar, inga nya riktlinjer har kommit 
 
 
Väntelistan särskilt boende 
På väntelistan till särskilt boende är det 16 personer, varav 5 personer på 
Spången och 2 person på övergångsboendet. 
Väntelistan parboende är det 5 personer. 
Det finns inga lediga lägenheter. 
På korttidsboendet Spången är 8 platser belagda. 
 

 
Trygg hemgång finns det 5 aktuella ärenden, varav 5 i Osby och 0 i Löns-
boda. 
Totalt i trygg hemgång hittills under 2021 har det varit 107 beslut (79 i 
Osby och 28 i Lönsboda). 
 

Övergångsboende Bergfast 2 personer, varav 1 person har korttidsplats. 
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På väntelista till trygghetsboende i Lönsboda är det 20 personer (7-8 aktu-
ella) och väntelista för trygghetsboende i Osby är inte aktuellt längre, om-
vandling till vård- och omsorgsboende har påbörjats. 
 
Under 2021 har följande anmälningar gjorts: 
Lex Sarah-anmälningar: Nio (9) 
Lex Maria-anmälningar: Noll (0)  
 
Inom LSS: 
Ej verkställda inom LSS: Noll (0) 
 

LSS-boende beviljade: - 
 

Extern placering inom LSS – En (1) placering 
 
 
Områdeschef Andriette Näslund, informerar: 
 
Pågående arbete existentiell ensamhet 
Existentiell ensamhet - en utmaning i vården av sköra äldre personer. 
Projekt tillsammans med Högskola i Kristianstad där Osby kommun är pi-
lottest. 
 
Demenscentra  
Beslut om att dagverksamheten flyttas till Lindhem. 
 
 
Förvaltningschef Helena Ståhl informerar: 
 
LSS bostäder 
Byggnationerna följer planen 
 
 
Vice ordföranden Agneta Malm (S) informerar: 
 
Träff med kommunens revisorer har ägt rum. 
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§ 65 
Anmälningar av delegationsbeslut 
 
HON/2021:6   002 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Hälsa- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott och 
tjänsteman enligt en av hälsa- och omsorgsnämnden antagen delegations-
ordning. Dessa beslut ska redovisas till hälsa- och omsorgsnämnden. Redo-
visning innebär inte att hälsa- och omsorgsnämnden får ompröva eller fast-
ställa delegationsbesluten. Däremot står det hälsa- och omsorgsnämnden 
fritt att återkalla lämnad delegation. 
 

Beslut tagna mellan den 1 oktober – 31 oktober 2021 i hälsa- 
och omsorgsnämnden 
 
Ärendetyp Bifall  Avslag Ej tillämplig 
LSS        3          1 
Äldreomsorg och socialpsykiatri SoL      69          0          1 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
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§ 66 
Anmälningar 
 
HON/2021:7   000 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Anmälningarna läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Till hälsa- och omsorgsnämnden har inkommit följande handlingar. 
 

- Protokoll 2021-10-06 från Östra Skånes hjälpmedelsnämnd. 
 

- Mötesanteckningar 2021-10-18 från Kommunala pensionärsrådet 
(KPR). 

 
Ovanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet. 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
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§ 67 
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2021 
 
HON/2021:2   042 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

 

- Budgetuppföljningen per den 31 oktober 2021, med en negativ avvi-
kelse på 4.045 tkr, godkänns. 

- Överlämna uppföljningen till kommunfullmäktige. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet bedöms inte röra barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Totalt hamnar resultatet för förvaltningen på ett underskott med 4 045 tkr. 
Eftersom uppföljningen vid delårsbokslutet innehöll en felaktigt placerad 
nolla, som förbättrade resultatet med cirka 3 600 tkr, är detta en förbättring 
med cirka 1 300 tkr sedan dess. Dock har förvaltningen under denna period 
fått sig tillgodoräknat 1 600 tkr av de pengar kommunen fått från staten för 
sjukskrivningar under året.  
Störst försämring återfinns inom äldreomsorgen och där är det främst kort-
tidsverksamheten samt sjuksköterskeorganisationen som försämrats. 
Verksamheten för funktionsnedsatta har, när det gäller personlig assi-
stans, en försämring då Försäkringskassan inte betalar något för ett beviljat 
ärende, vilket förvaltningen tidigare räknat med. 
Av det totala underskottet på 4 045 tkr är 3 015 tkr att hänföra till extra 
kostnader för covid-19. 
Övriga kommentarer återfinns i bifogad Stratsysrapport. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2021”, daterad den 10 november 2021, 
från controller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Helena Ståhl. 

Bilaga: Stratsysrapport ”Uppföljning oktober 2021 Hälsa och omsorg”. 
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Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Controller, Kenneth Lindhe 
Kommunfullmäktige (som information) 
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§ 68 
Budget o nämndplan 2022 
 
HON/2021:1   041 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Nämndplan och internbudget för 2022, fastställs. 
 

 
Barnkonsekvensanalys 

Ärendet bedöms inte påverka barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i september fastställt en ram för nämndens verk-
samhet. Föreliggande förslag till internbudget ligger inom denna ram som är 
234 425 tkr. 
En starkt bidragande orsak till att förvaltningen lyckats med detta arbete är 
att statliga bidrag för verksamhetsåret 2022 har räknats upp med cirka 1 300 
tkr jämfört med budgeten för 2021. 
För särskilt boende har förvaltningen lagt en högre budget än föregående år 
då vi räknar med att succesivt öppna säboplatser på Lindhems trygghetsbo-
ende. 
Socialpsykiatrin har höjt sin budget för placeringar utifrån rådande verklig-
het. 
Förvaltningen har räknat med minskad budget för de verksamheter som 
återfinns inom området för funktionsnedsatta samt inom hemtjänst.  
Hemtjänsten förväntas få lägre kostnader då vi under 2022 ökar antalet plat-
ser på särskilt boende. 
Kommentarer i övrigt återfinns i bifogad Stratsysrapport. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Budget 2022 och flerårsplan”, daterad den 4 november 
2021, från controller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Helena Ståhl. 
Bilaga: Stratsysrapport ”Nämndsplan 2022, Hälsa och omsorgsnämnd”. 
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Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Controller, Kenneth Lindhe 
Ekonomienheten 
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§ 69 
Arkivbeskrivning 
 
HON/2021:16   002 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Arkivbeskrivning för Hälsa- och omsorgsförvaltningen, giltig från 
2021-11-18, antas. 
 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn då det enbart behandlar arkivbeskrivning. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Arkivlagen 6§ ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning.  

Arkivbeskrivningen ska ge information om vilka slags handlingar som kan 
finnas i myndighetens arkiv samt hur arkivet är organiserat. Samråd med 
arkivarie Erika Lilja-Englund har skett. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Arkivbeskrivning”, daterad den 23 september 2021, från 
administratör Caroline Ståhl och förvaltningschef Helena Ståhl. 

Arkivbeskrivning för Hälsa- och omsorgsnämnden, daterad 2021-09-22. 

Organisationskarta över Hälsa- och omsorgsförvaltningen 

 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Administratör, Caroline Ståhl 
Chefer inom hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Arkivarie Gustav Thunberg 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
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§ 70 

Ej verkställda beslut, kvartal 3 2021 

 
HON/2021:46   730 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

 

- Rapport ej verkställda beslut för 3:e kvartalet 2021, godkänns. 
 

- Överlämna informationen till kommunens revisorer och till kom-
munfullmäktige. 
 
 

Barnkonsekvensanalys 

Inga barn påverkas av detta beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) och lagen som stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) ska omedelbart verkställas av kommunen. I 
de fallen verkställandet dröjt mer än tre månader ska kommunerna rappor-
tera detta till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). På samma sätt ska 
rapportering ske när verkställighet avbrutits och inte kunnat verkställas på 
nytt inom 3 månader. 

Kommunerna inkommer med rapporterna kvartalsvis. Om den enskilde har 
fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas har IVO skyldighet 
att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

Rapportering ska utöver till IVO lämnas även till kommunens revisorer och 
kommunfullmäktige. Till IVO och kommunens revisorer ska personen det 
gäller vara identifierbara. Till kommunfullmäktige ska anges vilka typer av 
bistånd det gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 
beslut. Uppgifterna ska vara avidentifierade. 

Under 3:e kvartalet inrapporterades 13 ej verkställda beslut. Av dessa är 6 st 
nyanmälda. Detta innebär att sedan senaste rapporteringen (för kv.2) har 5 
beslut verkställs/ avslutats utan verkställighet (avsagt sig eller flytta från 
kommunen). Av de 13 beslut som inrapporterats nu är 6 st beslut fattade 
enligt Lagen om stöd och service (LSS) och 7 st enligt Socialtjänstlagen 
(varav en gäller ärendet inom socialpsykiatrin). 

  



 

Hälsa- och omsorgsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(15) 

Sammanträdesdatum 
2021-11-18  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Ej verkställda beslut 2021, kv. 3” daterad den 1 november 
2021, från områdeschef Mensur Numanspahic och förvaltningschef Helena 
Ståhl. 

Sammanställning Ej verkställda beslut 2021, kv.3. 

 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Kommunens revisorer (identifierbar) 
Kommunfullmäktige för anmälan (endast protokollsutdraget) 
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