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Sammanträdesdatum

KOMMUN

2021-04-15

Hälsa- och omsorgsnämnden

Plats och lid

Sammanträdesrum Osby och digitalt via Microsoft Teams, klockan 13:30-15:50

Beslutande

Jimmy Ekberg (C), ordförande
Agneta Malm (S), vice ordförande
Nicklas Mauritzson (SD)
Eva Bendz Johansson (C)
Michael Svensson (S)
Sofie Persson (C), tjänstgör för Sonja Svenle Pettersson (M)
Elisabeth Vestergård (S), tjänstgör för Rolf Nilsson (S), §§ 1-6
Rolf Nilsson (S), §§ 7-16
Kristof Pall (SD)
Maria Owiredu (KD)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:
Martin Lorentzsson (S)
Elisabeth Vestergård (S), §§ 7-16

Utses till justerare

Agneta Malm (S)

Justeringens plats och tid

Kontaktcenter, kommunhuset i Osby, torsdagen den 22 april 2021, klockan 09:00.

Underskrifter
Sekreterare

Ma<~

/"

Ordförande

Tjänstepersoner m. fl.:
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Områdeschef, Mensur Numanspahic
Områdeschef, Andriette Näslund
MAS/verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe
Praktikant, Lina Yosefi
Nämndsekreterare, Marit Löfberg

%

Pa,agrafe,

~ ~ ?«'-=---z

Justerare

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

Hälsa- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-15

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-23

Förvaringsplats för protokollet

HälR

;

Underskrift
Marit Löfberg

Datum då anslaget tas ned

sorg~

, kommunhuset i Osby

2021-05-16
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Hälsa- och omsorgsnämnden

Ärendelista
§1

Upprop och protokollets justering

§2

Godkännande av dagordning

§3

Information

§4

Anmälningar

§5

Anmälningar av delegationsbeslut, avseende hälsa- och
välfärdsnämnden

§6

Budgetuppföljning per den 31 mars 2021, avseende hälsa- och
välfärdsnämnden

§7

Delegationsordning för hälsa- och omsorgsnämnden, till och med 31
mars 2021

§8

Statsbidrag för att motverka ensamhet och ökad kvalitet i
demensvården

§9

Utbetalning av medel inom ramen för överenskommelse om god och
nära vård 2021
Enhetlig hemtjänsttaxa
Patientsäkerhetsberättelse 2020

§ 12

Brukarundersökning äldreomsorgen 2020

§ 13

Samlade riktlinjer för hälsa- och omsorgsnärnnden

§ 14

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2021, hälsa- och
omsorgsnämnden

§ 15

Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området
psykisk hälsa

§ 16

Firmatecknare för hälsa- och omsorgsnämnden
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Sammanträdesdatum

2021-04-15

Hälsa- och omsorgsnämnden

§1

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)
Sofie Persson (C), tjänstgör för Sonja Svenle Pettersson (M)
Elisabeth Vestergård (S), tjänstgör för Rolf Nilsson (S), §§ 1-6
Rolf Nilsson (S), §§ 7-16
Kristof Pall (SD)
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 torsdagen den 22 april 2021, klockan 09:00.
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Hälsa- och omsorgsnämnden

§2
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-04-15

Hälsa- och omsorgsnämnden

§3
Information
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
Informationen läggs till handlingarna.

MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Lina Bengtsson:
Information angående covid-19
Det finns ingen smitta i verksamheterna.
Fortsatt munskydd hela arbetspasset.
Visir används enbart i patientnära vård.
85% av personalen har tackat ja till vaccinering.

Beslut från IVO
Tillsyn har gjorts av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av den pågående smittspridningen av covid-19 i Sverige. IVO har intervjuat medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Det finns inget att anmärka på och IVO har därmed avslutat ärendet.

Väntelista särskilt boende
På väntelistan till särskilt boende är det 17 personer, varav 3 personer på
Spången.
Det finns inga lediga lägenheter.
På korttidsboendet Spången är 13 platser belagda.
Trygg hemgång finns det 6 aktuella ärenden, varav 3 i Osby och 3 i Lönsboda.
Totalt i trygg hemgång hittills under 2021 har det varit 40 beslut (29 i Osby
och 11 i Lönsboda).
Övergångsboende Bergfast Opersoner, det vårdas 2 person på korttidsboendet.
På väntelista till trygghetsboende i Lönsboda är det 20 personer (7-8 aktuella) och på väntelista för trygghets boende i Osby är det 2 personer.
Under 2021 har följande anmälningar gjorts:
Lex Sarah-anmälningar: En (1) och en (1) som är under utredning
Lex Maria-anmälningar: Noll (0)
Anmälningar till läkemedelsverket ang. medicintekniska avvikelser: Noll
(0) och en (1) som är under utredning.

Justerandes sign

/?"

I

/111-

Expedierat

I

I

Utdrags bestyrkande

I

Sida

l~ IOSBY

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~KOMMUN

Sammanträdesdatum

6(30)

2021-04-15

Hälsa- och omsorgsnämnden

Inom LSS:
Alla beslut är verkställda inom LSS.
LSS-boende beviljade: Det finns en (1) extern placering inom LSS.

Förvaltningschef, Helena Ståhl informerar:

Ny nämnd och ny förvaltningen
Hälsa- och omsorgsnämnden har börjat att gälla från och med den 1 april
2021.
Utvecklingsarbete är i den nya förvaltningen är inplanerat.

"Ett år med covid-19 i äldreomsorgen - vad har vi lärt oss" information
från SKR:
Lämnas information från utbildningsdag med SKR om erfarenheter, lärdomar och utmaningar från året med covid-19.
Framåt ska hälso- och sjukvården inom äldreomsorgen utvecklas.
Övriga reflektioner:
Imponerade omställningsarbete i kommunerna
IVO har gjort 1.000 tillsyner.
Journalsystem är ett nationellt problem.

Områdeschef, Andriette Näslund, informerar:

Siuksköterskesituationen
Det är ett svårt att anställa sjuksköterskor, det finns inga sökande till de utlysta tjänsterna. Kommer att bli bekymmer till sommaren.
Vid kvällar och helger kommer bemanningen av sjuksköterskor att förändras. Samverkan kommer att ske.

Justerandes sign

-/lf

I

/h

1/11

(\ V ~ i

Expedierat

I

Utdragsbestyrkande

I

l~ IOSBY
~

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

7(30)

Sammanträdesdatum

KOMMUN
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Hälsa- och omsorgsnämnden

§4

Anmälningar
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
Anmälningarna läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Till hälsa- och välfärdsnämnden, till och med den 31 mars 2021, har inkommit följande handlingar.
-

Beslut/dom, daterad den 3 februari 2021, från Förvaltningsrätten i
Malmö

-

Beslut/dom, daterad den 17 februari 2021, från Förvaltningsrätten i
Malmö

-

Beslut/dom, daterad den 24 februari 2021, nr 1, från Förvaltningsrätten i Malmö

-

Beslut/dom, daterad den 24 februari 2021, nr 2, från Förvaltningsrätten i Malmö

-

Beslut/dom, daterad den 24 februari 2021, nr 3, från Förvaltningsrätten i Malmö

-

Beslut/dom, daterad den 4 mars 2021, från Förvaltningsrätten i
Malmö

-

Beslut/dom, daterad den 9 mars 2021, från Förvaltningsrätten i
Malmö

-

Beslut/dom, daterad den 31 mars 2021, från Förvaltningsrätten i
Malmö

-

Protokoll 2021-03-03 från Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Inkomna anmälningar enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer med mera (LOB) samt trafiknykterhetsbrott:

Beslutsdatum
februari 2021
mars 2021
februari 2021
mars 2021

Ärende
LOB
LOB
Trafiknykterhetsbrott
Trafiknykterhetsbrott

Antal
2
0
0
0

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet.
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Hälsa- och omsorgsnämnden

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
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Sammanträdesdatum

2021-04-15

Hälsa- och omsorgsnämnden

§5
Anmälningar av delegationsbeslut, avseende hälsaoch välfärdsnämnden, till och med 31 mars 2021
HON/2021:15 730

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 delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till hälsa- och omsorgsnämnden. Redovisning innebär inte att hälsa- och omsorgsnärnnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det hälsa- och omsorgsnämnden
fritt att återkalla lämnad delegation.

Beslut tagna mellan den 1 februari - 28 februari 2021 i hälsaoch välfärdsnämnden
Ärendetyp
Ekonomiskt bistånd enligt SoL
Individärende vuxna enligt SoL
Dödsboanmälan
Provisorisk dödsboförvaltning
LSS
Äldreomsorg enligt SoL

Bifall
453
22
1

1
3
57

Avslag
184
0
0

Ej tillämplig

1
1

0

Beslut tagna mellan den 1 mars - 31 mars 2021 i hälsa- och välfärdsnämnden
Ärendetyp
Ekonomiskt bistånd enligt SoL
Individärende vuxna enligt SoL
Dödsboanmälan
LSS
Äldreomsorg enligt SoL

Justerandes sign
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2021-04-15

Hälsa- och omsorgsnämnden

Förvaltningschef hälsa- och välfärdsförvaltningen, Helena Ståhl:
Delegationsbeslut "Överenskommelse mellan staten och SKR om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med äldre i fokus" Förvaltningschefen beslut att 288.048 kronor ska rekvireras till Osby kommun.
Beslutsdatum den 15 mars 2021.

Verksamhets controller hälsa och välfärd, Kenneth Linde:
Avskrivnings skulder
Antal kunder 3 st, på totalt belopp 10.640 kronor
Beslutsdatum den 2 december 2020.

Avskrivnings skulder
Antal kunder 20 st, på totalt belopp 321.069 kronor
Beslutsdatum den 9 december 2020.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
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Hälsa- och omsorgsnämnden

§6
Budgetuppföljning per den 31 mars 2021, avseende
hälsa- och välfärdsnämnden
HON/2021 :2 042

Hälsa- och omsorgsförvaltningens beslut

-

Budgetuppföljning per den 31 mars 2021, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen prognosticerar ett överskott med 1 478 tkr för de delar som
den nya hälsa-och omsorgsnärnnden ansvarar för. I prognosen har vi inkluderat beslutet om tilläggsbudgetering som innebär att 1 268 tkr ska överföras till Arbete och välfärd. Överskottet beror på att förvaltningen har erhållit
2 600 tkr från staten som ersättning för kostnader relaterade till covid-19 t o
m november 2020. Vi förväntar oss att få ersättning för kostnader under
december, som kan förbättra prognosen med som mest 1 700 tkr. Denna
intäkt är dock inte med i marsprognosen. De covidkostnader som genererats
under periodenjanuari-mars 2021 uppgår till 5 000 tkr och är inte medräknade i prognosen. Det är oklart om staten kommer att ge ytterligare ersättningar för kommunernas kostnader 2021 .
Prognosen för äldreomsorgen som helhet, exklusive covidkostnader, ligger
inom budget. Enheterna för funktionsstöd prognosticerar ett överskott motsvarande ca 900 tkr, som bland annat är relaterat till lägre kostnader för ledsagning och kontaktpersoner pga covid. Området socialpsykiatri beräknas,
med utgångspunkt från idag kända placeringskostnader, göra ett underskott
motsvarande 880 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Budgetuppföljning 2021 ", daterad den 13 april 2021, från
verksarnhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Helena Ståhl.
Stratsysrapport "Uppföljning mars 2021, hälsa- och välfärdsnärnnden".
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Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe
Ekonomienheten
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2021-04-15

Hälsa- och omsorgsnämnden

§7
Delegationsordning för hälsa- och omsorgsnämnden
HON/2021:16 002
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut

Framtagen delegationsordning för hälsa-och omsorgsnämndens
verksamhetsområden, godkänns med följande ändringar:
1. att delegations m 1.4, sidan 9, "Ansökningar om projektmedel,

EU-bidrag m. m. hos Länsstyrelse, ESF, riktade statsmedel m.fl. "
lyfts ur och läggs som en egen punkt i delegationsordningen och
att förvaltningschefen får delegat.
2. att delegations m. 7.3, sidan 20, "Budgetansvar, drift- bedriva
verksamhet inom ramen för beviljade anslag Inköp av förbrukningsmaterial etc" utgår.
Ge förvaltningen i uppdrag att publicera delegationsordningen på
intranät och hemsida.

Barn konsekvensanalys

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet

En ny nämnds- och förvaltningsorganisation träder i kraft den 1 april 2021.
En ny delegationsordning måste därför beslutas av nämnden. Förvaltningen
har utgått från föregående delegationsordning och korrigerat utifrån den nya
organisationen. Vissa delar har helt tagits bort då de inte är aktuella längre.
Uppdateringar avseende vissa laghänvisningar har också gjorts eftersom
vissa lagar har förnyats eller bytts ut. Förvaltningen har valt att skapa ett
nytt dokument eftersom det inte är en revidering utan delvis en helt ny delegationsordning. Den tidigare delegationsordningen bifogas i beslutsunderlaget för att underlätta jämförelsen mellan den nya och den tidigare.
Besluts underlag

Tjänsteskrivelse" Delegationsordning Hälsa och omsorg", daterad den 25
mars 2021, från områdeschef för stöd och omsorg Mensur Numanspahic och
förvaltningschef Helena Ståhl.
Justerandes sign
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Hälsa- och omsorgsnämnden

Delegationsordning, Hälsa- och omsorgsnämnden, gäller fr.o.m. 1 april
2021.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Områdeschef, Mensur N umanspahic
Områdeschef, Andriette Näslund
Medicinska ansvarig sjuksköterska, Lina Bengtsson
Enhetschefer inom förvaltningen
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Hälsa- och omsorgsnämnden

§8
Statsbidrag för att motverka ensamhet och ökad
kvalitet i demensvården
HON/2021:8 047
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut

-

Uppdraga åt förvaltningschefen att rekvirera 1 004 991 kr enligt fördelningsnyckeln för statsbidraget som syftar till att motverka ensamhet bland äldre och att öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom 2021.

Barn konsekvensanalys

Då ärendet berör ensamhet hos äldre och ökad kvalitet i omsorgen om personer med demenssjukdom är det inte aktuellt med bamkonsekvensanalys.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbidrag till kommunerna för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad
kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom. Osby
kommun har möjlighet att rekvirera 1 004 991 kr för 2021. Syftet är att säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom samt för
att motverka ensamhet bland äldre.
Medel kan användas för personalkostnader, investeringar, utbildningskostnader och olika aktiviteter som är kopplade till att uppfylla syftet med bidraget.
Medlen får användas för att motverka ensamhet bland äldre.
Det kan exempelvis göras genom att:
förstärka eller utveckla mötesplatser och sociala aktiviteter
förstärka eller utveckla den uppsökande verksamheten
förstärka eller utveckla dagverksamheten för äldre personer.
Medlen f'ar användas till arbetet med en god vård och omsorg av personer
med demenssjukdom
Det kan exempelvis göras genom att:
öka kunskapen om demens hos personalen
Expedierat
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Hälsa- och omsorgsnämnden

förstärka eller utveckla lokala demensteam och samverkansteam på
ledningsnivå i enlighet med det standardiserade insatsförloppet vid
demenssjukdom
förstärka eller utveckla dagverksamhet för personer med demenssjukdom
förstärka eller utveckla stödet till anhöriga till personer med demenssjukdom
Regeringen lyfter särskilt fram att arbetet kan utgå från den nationella strategin för omsorg och personer med demenssjukdom samt
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom.
Varje kommun ska senast den 31 januari 2022 redovisa till Socialstyrelsen
hur medlen har använts enligt ett webbformulär som Socialstyrelsen i slutet
av bidragsåret.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse" Statsbidrag, motverka ensamhet bland äldre och för ökad
kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom 2021 dm
9 .2-6770/2021 ", daterad den 15 mars 2021 från förvaltningschef Helena
Ståhl.
Skrivelse från Socialstyrelsen "Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för
2021 i syfte att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom" dnr 9.2-6770/2021
daterad 2021-03-02
Fördelningslista, bilaga till beslut dnr 9.2-6770/2021 daterad 2021-03-02
Information om utbildning av Statsbidrag för att motverka ensamhet mm.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
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Hälsa- och omsorgsnämnden

§9
Utbetalning av medel inom ramen för
överenskommelse om god och nära vård 2021
HON/2021:17 730
Hälsa- och omsorgsförvaltningens beslut

-

Uppdra åt förvaltningschefen att rekvirera 1 642 tkr inom ramen för
överenskommelsen om god och nära vård 2021.

Barn konsekvensanalys

Ärendet berör rekvirering av pengar på en övergripande nivå och berör inte
barn.

Sammanfattning av ärendet

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2021 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården
är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.
Medel till kommunerna betalas ut till de Regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) vilket i Skåne är Skånes kommuner, och rekvireras av
respektive kommun. Osby kommun kan totalt rekvirera 1 642 tkr. Kommunerna får pengarna uppdelat på tre potter:
Utveckling av den nära vården med fokus på primärvården (1 229
tkr)
Goda förutsättningar för vården medarbetare (248 tkr)
Vidareutbildning för sjuksköterskor (165 tkr)
Medlen får användas till att stärka nya, redan pågående satsningar eller bibehålla effekter av redan gjorda satsningar inom ramen för en ändamålsenlig kompetensförsörjning som gynnar en omställning till en nära vård, för att
utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen och för att utbilda vårdens framtida medarbetare samt för att vidareutbilda sjuksköterskor.
Skånes kommuner ska som RSS redovisa genomförda insatser, uppnådda
resultat och användningen av medlen utifrån ett frågeunderlag framtaget av
SKR och Regeringsdepartementet. Delrapportering ska göras den 30 september 2021 och slutrapportering den 31 mars 2022.
Expedierat

I

Utdragsbestyrk.ande

I

l~ IOSBY
~

KOMMUN

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

18(30)

Sammanträdesdatum

2021-04-15

Hälsa- och omsorgsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Överenskommelse om god och nära vård 2021 ", daterad
den 15 mars 2021, från förvaltningschef Helena Ståhl.
Skrivelse från Skånes kommuner "Information om utbetalning av medel
inom ramen för överenskommelse om en god och nära vård 2021" daterad
2021-03-04.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl

Justerandes sign
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§ 10
Enhetlig hemtjänsttaxa
HON/2021 : 11 732

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Förslag till kommunfullmäktige
Godkänna införande av enhetlig hemtjänsttaxa från och med
den 1 augusti 2021.
-

Fastställa enhetlig avgift å 262 kronor/timme.

Sammanfattning av ärendet
Under mandatperioden 2011-2014 införde dåvarande socialnämnden en
differentierad hemtjänsttaxa där man skiljer på service- och omvårdnadsinsatser. Syftet med införandet av differentierad hemtjänsttaxa var att stimulera de äldre, som endast hade hjälp i hemmet i form av serviceinsatser, att i
större utsträckning använda sig av privat utförare och RUT-avdrag. Vi kan
nu konstatera att införandet av differentierad hemtjänsttaxa inte gett önskad
effekt. Vi kan inte se att det skett någon minskning av antal ärende som får
sitt stöd genom kommunens hemtjänst.
Vi har nu möjlighet att genom ökad digitalisering ytterligare effektivisera
debiteringsprocess inom ordinärt boende. Det nyligen upphandlade verksarnhetssystemet Treserva ger oss möjlighet till automatisk återläsning av
utförd tid från planeringssystemet TES till Treservas debiteringsmodul för
hemtjänstavgifter. Detta kommer att kvalitetssäkra avgiftsdebitering genom
att den enskilde får betala för den faktiska tid som vår personal utför beviljade insatser. Arbetet inom hemtjänsten kommer också att effektiviseras
eftersom vi kommer att slippa ifyllandet av dagjournaler.
Nuvarande system med differentierade avgifter förhindrar dock att denna
funktion kan tas i bruk eftersom systemet inte klarar av att hantera differentierade avgifter.
Vid framtagande av förslaget till avgiftsstorlek har vi tittat på omkringliggande kommuner samt en del andra kommuner i Skåne. Vissa kommuner
har avgift per timme medan andra har avgift utifrån olika nivåer och är inte
riktigt jämförbara med vår kommun.
Justerandes sign
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Förvaltningen har fått fram följande uppgifter:
Hässleholm

344 kr/timme

Kristianstad

222 kr/timme

Perstorp

246 kr/timme

Markaryd

354 kr/timme

Eslöv

277 kr/timme service resp. 394 kr/timme omvårdnad

Lund

339 kr/timme

Kommunerna Älmhult, Bromölla, Östra Göinge och Hörby har avgifter
uppdelade i olika nivåer beroende på hur mycket hjälptimmar per månad
den enskilde erhåller.
Förvaltningen föreslår att nuvarande avgifter för serviceinsatser, 235 kr/
timme och omvårdnadsinsatser, 290 kr/ timme, slås samman till en enhetlig
avgift motsvarande 262 kr/timme.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Enhetlig hemtjänsttaxa, utförd tid", daterad den 26 mars
2021, från områdeschef Mensur Numanspahic och förvaltningschef Helena
Ståhl.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 11
Patientsäkerhetsberättelse 2020
HON/2021:10 720

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
Patientsäkerhetsberättelsen för 2020 godkänns.

Barn konsekvensanalys
Patientsäkerhetsberättelsen berör personer inom kommunens hälso- och
sjukvård. Barn inom LSS-verksamheten berörs i mycket begränsad omfattnmg.

Sammanfattning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen är vårdgivaren skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse årligen. Detta arbete utförs av MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska). Patientsäkerhetsberättelsen redovisas för nämnden och
nämnden fattar beslut om patientsäkerhetsberättelsen kan godkännas. I patientsäkerhetsberättelsen finns även förslag på utvecklingsområden för hälsooch sjukvården framöver.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Patientsäkerhetsberättelse 2020", daterad den 29 mars
2021, från MAS/verksarnhetsutvecklare Lina Bengtsson och förvaltningschef Helena Ståhl.
"Patientsäkerhetsberättelse 2020", daterad den 26 februari 2021, från MAS
Lina Bengtsson.

Beslutet skickas till:
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Områdeschef, Mensur N umanspahic
Områdeschef, Andriette Näslund
MAS/verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson

Justerandes sign
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§ 12
Brukarundersökning äldreomsorgen 2020
HON/2021 :9 730

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
Godkänna handlingsplaner för Brukarundersökningen 2020.
Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med handlingsplaner för respektive boende/ hemtjänstgrupp.

Sammanfattning av ärendet
Socialstyrelsen skickar varje år ut en enkät till personer som är 65 år och
äldre som bor på vård och omsorgsboenden eller har hemtjänst den 31 december föregående år. Datainsamling och bearbetning skötts av Indikator
som har också arbetat fram ett antal verktyg som hjälp att analysera data och
ta fram rapporter. Brukarenkäten skickas ut i maj och besvaras under maj/
juni. Resultaten publiceras i slutet av september/ början av oktober månad.
Det vi kan se att svarsfrekvensen inom hemtjänsten ligger på 59,5% (152
personer) i år (att jämföra med 66,2% förra året) och inom särskilda boenden ligger svarsfrekvensen på 33,8% (42 personer). Förra året svarade
43,4% på enkäten.
Svaren från datainsamlingen presenterades för nämnden hösten 2020 och då
fick förvaltningen i uppdrag att ta fram handlingsplaner utifrån resultaten.
Handlingsplanerna beskriver de områden och på vilket sätt verksamheterna
arbetar vidare för att förbättra resultaten utifrån de svar som inkom
Handlingsplanerna kommer att diskuteras med enhetschefer på enheterna
som arbetar med förbättringar och följer upp resultatet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Brukarundersökning äldreomsorgen 2021" daterad den 24
mars 2021, från områdeschef Andriette Näslund, områdeschefMensur Numanspahic och förvaltningschef Helena Ståhl.
Handlingsplan för vård och omsorgsboende utifrån 2020 års brukarundersökning, daterad den 24 november 2020.
Justerandes sign
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Handlingsplan för hemtjänst utifrån 2020 års brukarundersökning, daterad
den 24 november 2020.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Områdeschef, Mensur Numanspahic
Områdeschef, Andriette Näslund
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§ 13
Samlade riktlinjer för hälsa- och omsorgsnämnden
HON/2021:12 003

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Följande riktlinjer antas:
Riktlinjer förebyggande hembesök, daterad 2021-04-15
Riktlinjer Trygg hemgång, daterad 2021-04-15
Riktlinjer anmälningsskyldighet enl. lex Sarah, daterad 2021-04-15
Riktlinjer socialt boende, daterad 2021-04-15
Riktlinjer för avvikande händelser och risker, daterad 2021-04-15
Riktlinjer brukarundersökning socialpsykiatri, daterad 2021-04-15
Riktlinjer boendestöd, daterad 2021-04-15
Riktlinjer äldreomsorg, daterad 2021-04-15
Riktlinjer nattarbete, daterad 2021-04-15
Riktlinjer Privata medel, 2021-03-03

-

Ge förvaltningen i uppdrag att löpande revidera riktlinjer vid lagändringar, ändringar i föreskrifterna samt rådande rättspraxis. Behov av
revideringar av andra skäl ska lyftas upp till hälsa- och omsorgsnämnden.
Ge förvaltningen i uppdrag att publicera riktlinjer på kommunens
hemsida.

Sammanfattning av ärendet
Efter omorganisationen på kommunnivå har en ny förvaltning och ny
nämnd bildats. Detta föranleder bl.a. behov av översyn av riktlinjer som
Hälsa och välfärdsnärnnd har beslutat om tidigare. Förvaltningen har gått
igenom gällande riktlinjer och gjort de justeringar som krävdes.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Samlade riktlinjer, Hälsa- och omsorgsnämnden", daterad
den 29 mars 2021, från områdeschefMensur Numanspahic, områdeschef
Andriette Näslund, MAS/verksarnhetsutvecklare Lina Bengtsson och förvaltningschef Helena Ståhl.
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Riktlinjer förebyggande hembesök, daterad 2021-04-15
Bilaga till "Förebyggande hembesök"
Riktlinjer Trygg hemgång, daterad 2021-04-15
Riktlinjer anmälningsskyldighet enligt lex Sarah, daterad 2021-04-15
Riktlinjer socialt boende, daterad 2021-04-15
Riktlinjer för avvikande händelser och risker, daterad 2021-04-15
Riktlinjer brukarundersökning socialpsykiatri, daterad 2021-04-15
Riktlinjer boendestöd, daterad 2021-04-15
Riktlinjer äldreomsorg, daterad 2021-04-15
Riktlinjer nattarbete, daterad 2021-04-15
Riktlinjer Privata medel, 2021-03-03

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Områdeschef, Andriette Näslund
Områdeschef, Mensur Numanspahic
MAS/verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson
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§ 14
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2021, hälsa- och
omsorgsnämnden
HON/2021:13 026

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Tillstyrka förslag till fördelning av arbetsmiljöuppgifter:

-

Uppdra åt hälsa-och omsorgsnämndens ordförande att fördela
arbetsmiljöuppgifter enligt förslag till förvaltningschef för hälsa- och
omsorg.

Barn konsekvensanalys
Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av den nya tjänstemannaorganisationen ska ny fördelning av
arbetsmiljöuppgifter ske. Inom Hälsa-och omsorgsnämndens ansvarsområde
föreslås arbetsmiljöuppgifter fördelas på fyra nivåer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2021 Hälsa och
omsorg", daterad den 29 mars 2021, från förvaltningschef Helena Ståhl.
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Hälsa- och omsorgsnämnden
2021-2022, daterad den 29 mars 2021.

Beslutet skickas till:
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Ordförande i hälsa- och omsorgsnämnden, Jimmy Ekborg
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§ 15
Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom
området psykisk hälsa
HON/2021: 19 700
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut

Ingå ramöverenskommelse gällande målgruppen vuxna personer
med psykisk funktionsnedsättning med Region Skåne.
Barn konsekvensanalys

Ärendet kan indirekt beröra barn.

Sammanfattning av ärendet

Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom psykisk ohälsa har
reviderats gemensamt av Skånes kommuner och Region Skåne och förts
samman till en överenskommelse. Hälsa och omsorgsnämnden ansvarar för
målgruppen vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma avsikt att bedriva och utveckla samarbete för att bättre tillgodose vård, stöd och behandling för målgruppen.
Samarbete ska ske med individen i centrum. Överenskommelsen ska ligga
till grund för lokala överenskommelser.
Ambitionen vid revideringen av överenskommelsen har varit att göra den
mer användarvänlig samt spegla de förändringar i lagstiftningen som skett
de senaste åren.
Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tillsvidare med
18 månaders uppsägning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse "Rekommendation att kommuner i Skåne tecknar ramöverenskommelser, ramavtal med Region Skåne, dnr HSV 21-001", daterad den
1 april 2021, från förvaltningschef Helena Ståhl.
Rekommendation från styrelsen i Skånes kommuner daterad 2021-03-08 dnr
HSV 21-001.
Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper inom området psykisk
ohälsa, Skånes kommuner och region Skåne daterad 2021-02-11.
Justerandes sign
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Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Kommunstyrelsen (anmälan för kännedom)
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§ 16
Firmatecknare för hälsa- och omsorgsnämnden
HON/2021 :20 002

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
Följande behörigheter och befogenheter om firmateckning gäller från
och med den 15 april 2021:
Förvaltningschef Helena Ståhl, områdeschef Mensur Numanspahic,
områdeschef Andriette Näslund, utses, två (2) i förening, till firmatecknare för hälsa- och omsorgsnämnden.

Barn konsekvensanalys
Ärendet är av övergripande och principiell karaktär och berör inte barn.

Sammanfattning av ärendet
Enligt reglementet ska respektive nämnd utse firmatecknare att teckna
nämndens firma. Firmateckningsrätt är egentligen inte ett begrepp som förekommer i kommunal verksamhet utan är en bolagsrättslig term. Anledningen till att det i reglementet ändå anges att sådana ska utses är för att
detta emellanåt efterfrågas av i huvudsak andra statliga myndigheter. Rätten
för en delegat att ingå avtal innefattar normalt inte rätt att underteckna själva
avtalet. Denna rätt kan förvisso delegeras så att delegaten får underteckna
handlingar som upprättas med anledning av dennes delegationsbeslut. Sådan
delegation finns förvisso i delegationsordningen för Hälso-och omsorgsnämnden, men eftersom det som sagt inte är ovanligt att andra myndigheter
efterfrågar bevis på firmateckningsrätt och inte nöjer sig med ett utdrag ur
delegationsordningen som påvisar rätten att underteckna, så föreslår förvaltningen att nämnden utser förvaltningschef och områdeschefer, två (2) i förening, till firmatecknare för hälsa- och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse "Behörighet och befogenheter-firmatecknare" daterad den
8 april 2021, från förvaltningschef Helena Ståhl.
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Beslutet skicka till:
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
F örvaltningschef, Helena Ståhl
Områdeschef, Mensur N umanspahic
Områdeschef, Andriette Näslund
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