
 

Hälsa- och omsorgsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(13) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-19  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Lönsboda, kommunhuset i Osby, klockan 13:30-15:50  

Beslutande Jimmy Ekborg (C), ordförande 
Agneta Malm (S), vice ordförande, §§ 27-32, § 35  
Tom stol för Agneta Malm (S), §§ 33-34 
Nicklas Mauritzson (SD) 
Eva Bendz Johansson (C) 
Michael Svensson (S) 
Sonja Svenle Pettersson (M) 
Rolf Nilsson (S) 
Christel Mirefall (SD), tjänstgör för Michael Roslund (SD) 
Maria Owiredu (KD) 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
  

Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
Områdeschef, Andriette Näslund 
MAS/Verksamhetutvecklare, Lina Bengtsson 
Controller, Camilla Hallberg 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg  

Utses till justerare Agneta Malm (S)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, tisdagen den 24 maj 2022, klockan 08:00.   
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
27-35 

 Marit Löfberg    
 
 Ordförande   
 Jimmy Ekborg (C)   
 
 Justerare   

 
Agneta Malm (S) 
§§ 27-32, § 35 

Rolf Nilsson (S) 
§ 33-34  

 

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

Organ Hälsa- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2022-05-19  

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-25 Datum då anslaget tas ned 2022-06-17 

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

§ 28 Godkännande av dagordning 

§ 29 Information 

§ 30 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 31 Anmälningar 

§ 32 Budgetuppföljning per den 30 april 2022 

§ 33 Budget 2023 

§ 34 Kommunal hälso- och sjukvård - Riktlinje Frihetsbegränsande 
skyddsåtgärder 

§ 35 Ej verkställda beslut 2022, kvartal 1 
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§ 27 
Upprop och protokollets justering 
 
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 24 maj 2022, klockan 08:00. 
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§ 28 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 29 
Information 
 
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Enhetschef sjuksköterskeorganisationen, Anette Lööw: 
Anette Lööw presenterar sig. 
 
 
HR-chef Anna Olsson informerar: 
Informerar och redogör för personalekonomisk redovisning 2021, avseende 
Hälsa- och omsorgsnämnden. 
 
 
MAS/verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson, informerar om: 
 
Covid-19 
Det har förkommit några fall av covid-19 inom verksamheterna. 
Munskydd används fortfarande i patientnära vård. 
 
Väntelistan särskilt boende 
På väntelistan till särskilt boende är det 10 personer, varav 2 personer på 
Spången 
Väntelistan parboende är det 1 person. 
Det finns inga lediga lägenheter. 
På korttidsboendet Spången är 9 platser belagda. 
 

Trygg hemgång 5 aktuella ärenden, varav 1 i Osby och 4 i Lönsboda. 
Totalt i trygg hemgång hittills under 2022 har det varit 35 beslut (25 i Osby 
och 10 i Lönsboda). 
 

Övergångsboende Bergfast 1 personer. 
 

Väntelista till trygghetsboende i Lönsboda är det 20 personer (7-8 aktuella) 
Väntelista till trygghetsboende i Osby är ej aktuellt. 
 
Under 2022 har följande anmälningar gjorts: 
Lex Sarah-anmälningar: 3 anmälan 
Lex Maria-anmälningar: 1 anmälan, avser 2021, rapporterades under 2022 
Läkemedelsverket: 2 anmälningar 
 
 
- Beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg 
- Bekräftelse på rapport om olyckor/tillbud med medicinteknisk produkt 
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Områdeschef, Andriette Näslund informerar om: 
 
Solhem 
Invigning av Solhem ägde rum den 10 maj. 
 
 
Ordförande Jimmy Ekborg (C): 
 
Nämndinitiativ, Slopa karensavdraget inom hälsa och omsorg, från Nickas 
Mauritzson (SD) 
 
Ordförande Jimmy Ekborg (C) meddelar att nämndinitiativet inte kan tas 
upp som ett beslutsärende på hälsa- och omsorgsnämnden då det inte är en 
kommunal fråga. 
 
Vice ordförande Agneta Malm (S) informerar om att det har tillsatts en  
statlig utredning, som ska vara klar i september 2023, för att se över karens-
avdrag och sjuklön, Motivet är att hitta en utformning där inkomstbortfall 
under sjukdom kan bäras på ett mer solidariskt sätt och som minskar risken 
för sjuknärvaro. 
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§ 30 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
HON/2022:6   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 i hälsa- och omsorgsnämnden: 
 
Mellan den 1 april – 30 april 2022 
 
Ärendetyp Bifall  Avslag Ej tillämplig 
LSS PA-SFB        7          1 
Äldreomsorg    100          3          0 
Socialpsykiatrin enligt SoL      10          0          0 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
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§ 31 
Anmälningar 
 
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Anmälningarna läggs till handlingarna. 
 

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

- Beslut/dom, daterad den 19 april 2022, från Förvaltningsrätten i 
Malmö 
 

 
 
Ovanstående handling finns tillgänglig på sammanträdet. 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
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§ 32 
Budgetuppföljning per den 30 april 2022 
 
HON/2022:2   042 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Budgetuppföljningen per den 30 april 2022. med en prognostiserad 
budget i balans, godkänns. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Årets första månader präglas fortfarande av pandemin samt införandet av ett 
nytt personalsystem vilket gör att kostnadsnivån är hög, framför allt perso-
nalkostnaderna. Prognosen bygger på att dessa kostnader kommer att balan-
seras av statsbidrag samt att verksamheten återgår till ett mer normalt läge 
under resterande året. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2022”, daterad den 11 maj 2022, från 
controller Camilla Hallberg och förvaltningschef Helena Ståhl. 

Uppföljning april 2022, Hälsa- och omsorgsnämnden. 

 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen  
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Controller, Camilla Hallberg 
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§ 33 
Budget 2023 
Agneta Malm (S) är inte närvarande under punkten. Ingen ersättare 
finns att tillgå och därmed blir det tom stol för Agneta Malm (S). 
 

Paragrafen justeras av Rolf Nilsson (S). 
 
 
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
 
Genomgång av hälsa- och omsorgsförvaltningens förslag till budget 2023 
och flerårsplan 2024-2025. 
Underlaget kommer att presenteras på budgetberedningen. 
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§ 34 
Kommunal hälso- och sjukvård - Riktlinje Frihets-
begränsande skyddsåtgärder 
 
HON/2022:59   720 

Agneta Malm (S) är inte närvarande under punkten. Ingen ersättare 
finns att tillgå och därmed blir det tom stol för Agneta Malm (S). 
 

Paragrafen justeras av Rolf Nilsson (S). 
 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Riktlinje ”Kommunal hälso- och sjukvård, Frihetsinskränkande 
skyddsåtgärder”, reviderad den 19 maj 2022, godkänns. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör barn i mycket begränsad omfattning. Handlar om äldre-
omsorg och LSS.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen för frihetsbegränsningar har uppdaterats i enlighet med MAS, 
medicinsk ansvarig sjuksköterska, uppdrag. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Kommunal hälso- och sjukvård, Riktlinje Frihetsbegrän-
sande skyddsåtgärder”, daterad den 3 maj 2022, från 
MAS/verksamhetsutvecklare. Lina Bengtsson och förvaltningschef, Helena 
Ståhl. 

Riktlinje för” Kommunal hälso- och sjukvård Frihetsinskränkande skydds-
åtgärder”, daterad den 19 maj 2022, framtagen av Charlotte Wahlgren, 
Angelina Hjalmarsson specialistsjuksköterska, Lina Bengtsson MAS. 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
MAS/verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson 
Områdeschef, Andriette Näslund 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
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§ 35 
Ej verkställda beslut 2022, kvartal 1 
 
HON/2022:64   730 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Rapport ”Ej verkställda beslut för 1:a kvartalet 2022” godkänns  
 

- Överlämna informationen till kommunens revisorer och kommun-
fullmäktige. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Inga barn påverkas av detta beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut enligt socialtjänstlagen (2002:453) (SoL) och lagen som stöd och 
service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS) ska omedelbart verk-
ställas 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 första kvartalet 2022 rapporterades sju (7) beslut som inte kunnat 
verkställas inom 3 månader alternativt. haft uppehåll som var längre än 3 
månader. Fyra (4) av dessa är beslut som gäller bostad enligt LSS-
lagstiftning och tre (3) beslut är beslut om särskilt boende enligt SoL. I 4:e 
kvartalet 2021 gällde den största andelen beslut som rapporterats in insatser 
ledsagning eller kontaktperson enligt LSS respektive. SoL. Tack vare att 
förvaltningen rekryterade två personer som kunde ta flera uppdrag kunde 
dessa beslut verkställas. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Ej verkställda beslut 2022”, daterad den 3 maj 2022, från 
områdeschef, Mensur Numanspahic och förvaltningschef, Helena Ståhl. 
Sammanställning ”Ej verkställda beslut kvartal 1, 2022”. 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
Kommunens revisorer (identifierbar)  
Kommunfullmäktige för anmälan (endast protokollsutdraget) 
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