
 

Hälsa- och omsorgsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

1(14) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-22  
 

 

 

 Plats och tid Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby. Klockan 13:30-15:14  

Beslutande Jimmy Ekborg (C), ordförande 
Agneta Malm (S), vice ordförande, 
Christel Mirefall (SD), tjänstgör för Nicklas Mauritzson (SD) 
Eva Bendz Johansson (C) 
Michael Svensson (S) 
Sonja Svenle Pettersson (M) 
Maria Reimer (S), tjänstgör för Rolf Nilsson (S) 
Michael Roslund (SD) 
Sofie Persson (C), tjänstgör för Maria Owiredu (KD) 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 

 
Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschef, Andriette Näslund 
Controller, Camilla Hallberg 
Nämndsekreterare, Patrik Lindelöf 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 

Utses till justerare Agneta Malm (S)   

 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, onsdagen den 29 juni 2022, klockan 08:00.  

 

Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
36-44 

 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 2022-06-22  

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-30 Datum då anslaget tas ned 2022-07-23 

Förvaringsplats för protokollet Hälsa- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset i Osby 

 

 
Underskrift   

 Marit Löfberg   
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Ärendelista 

 

§ 36 Upprop och protokollets justering 

§ 37 Godkännande av dagordning 

§ 38 Information 

§ 39 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 40 Anmälningar 

§ 41 Budgetuppföljning per den 31 maj 2022 

§ 42 Revidering av delegationsordningen för hälsa- och omsorgsnämnden 

§ 43 Handlingsplan - Välfärdsteknik, hälsa och omsorg 2022-2025 

§ 44 Avslutning 
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§ 36 

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 ons-

dagen den 29 juni 2022, klockan 08:00. 
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§ 37 

Godkännande av dagordning 

 
- Dagordningen godkänns, efter den av ordförande Jimmy Ekborg (C), 

före sammanträdet angivna ändringen att: 

 

Följande punkt under ”Information” utgår: 

- Återhämtningscafé 
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§ 38 

Information 

 
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 

 

 

Områdeschef Andriette Näslund och förvaltningschef Helena Ståhl in-

formerar: 

 

Covid-19 

Fortsatta fall av Covid-19 inom verksamheten. 

Personalen har slutat använda skyddsutrustning i möte med patienter och 

brukare. 

 

Väntelistan särskilt boende 

På väntelistan till särskilt boende är det 8 personer, varav 0 personer på 

Spången 

Väntelistan parboende är det 1 person. 

Det finns 2 lediga lägenheter på Lindhem, används till korttid. 

På korttidsboendet Spången är 14 platser belagda. 
 

Trygg hemgång 4 aktuella ärenden, varav 2 i Osby och 2 i Lönsboda. 

Totalt i trygg hemgång hittills under 2022 har det varit 55 beslut. 
 

Övergångsboende Bergfast 4 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 

 

Skrivelse till förtroendevalda med ansvar för hemtjänsten, 

Från förbundsordförande, SPF Seniorerna. 

 

Förstudie inkluderande kompetensförsörjning 

Förvaltningschef Helena Ståhl presenterar ett ESF-projekt om hur Osby 

kommun som arbetsgivare kan bli bättre på att rekrytera/inkludera personer 

ur målgrupper i utsatt ställning på arbetsmarknaden. Projektet pågår mellan 

den 1 maj 2022 till den 31 december 2022. 

Styrgruppen i projektet består av personer från samtliga förvaltningar. Pro-

jektledare är verksamhetsutvecklare Arbete & välfärd Pål Cederqvist och 

HR-specialist Kommunstyrelseförvaltningen Eva Kjell. 
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LSS-byggnationer 

Fortlöper enligt tidsplan. 

 

Solhem 

Allt fungerar bra dock problem med internetuppkoppling och nät. 

 

Nytt äldreboende 

Arbetet fortlöper i arbetsgruppen. Kravspecifikation är inom kort klar. Till 

hösten startar projekteringen. 

 

Situationen inom vård och omsorg för sommaren 

Svårt att få tag på personal, speciellt undersköterskor. Bra bemanning gäl-

lande sjuksköterskor. 

 

Ledningsorganisation – förändringar 

Förändringar inom enhetschefer. Ny enhetschef för centralt hälso- och sjuk-

vård är Emelie Olsson. 

 

Övrigt 

Ordförande och förvaltningschef har träffat revisorerna angående boende för 

äldre och redovisat för de åtgärder som förvaltningen gjort. 
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§ 39 

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 maj – 31 maj 2022 
 

Ärendetyp Bifall  Avslag Ej tillämplig 

LSS PA-SFB        8          0 

Äldreomsorg      98          0          1 

Socialpsykiatrin enligt SoL        8          0          0 

 

 

 

Beslutet skickas till 

Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
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§ 40 

Anmälningar 

 
HON/2022:17   000 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Anmälningarna läggs till handlingarna 

 

 

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

 

- Beslut/dom, daterad den 11 maj 2022, från Förvaltningsrätten i 

Malmö 

- Beslut/dom, daterad den 13 juni 2022, från Förvaltningsrätten i 

Malmö 

- Beslut/dom, daterad den 16 juni 2022, från Förvaltningsrätten i 

Malmö 

- Mötesanteckningar, daterad den 9 maj 2022, från Funkisrådet i Osby 

- Sammanträdesprotokoll, daterad den 17 mars 2022, från Östra Skå-

nes Hjälpmedelsnämnd. 

 

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet. 

 

 

Beslutet skickas till 

Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
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§ 41 

Budgetuppföljning per den 31 maj 2022 

 
HON/2022:2   042 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

 

- Budgetuppföljningen för Hälsa- och omsorgsförvaltningen med en 

prognostiserad budget i balans, avseende maj 2022, 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 15 juni 2022, från con-

troller Camilla Hallberg och förvaltningschef Helena Ståhl. 

Rapport ”Uppföljning maj 2022”, Hälsa- och omsorgsnämnden. 

 

 

Beslutet skickas till 

Hälsa- och omsorgsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningschef, Helena Ståhl 

Controller, Camilla Hallberg 

Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
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§ 42 

Revidering av delegationsordningen för hälsa- och 
omsorgsnämnden 

 
HON/2022:74   002 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut  

 

- Delegationsordningen för Hälsa- och omsorgsnämnden, daterad den 

22 juni 2022, antas. 

- Delegationsordningen för Hälsa- och omsorgsnämnden, reviderad av 

nämnden den 15 april 2021, § 7 (dnr HON/2021:16), upphävs. 

 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör därför inte barn. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har initierat en samlad översyn av kommun-

styrelsens och nämndernas delegationsordningar. Översynen har resulterat i 

att samtliga delegationsordningar enligt förslaget får en gemensam inle-

dande löptext med generell information samt gemensamma inledande av-

snitt avseende allmänna ärenden, upphandling och ekonomi samt personal-

administrativa ärenden. I dessa avsnitt har såväl delegater som förekom-

mande beloppsgränser samordnats för att i så stor utsträckning som möjligt 

stå i överensstämmelse med varandra. Ändringar och tillägg i förhållande 

till gällande delegationsordning är markerat med blå färg. Överstrykningar 

innebär att innehållet förslås utgå ur delegationsordningen. Röd markering 

visar motsvarande punkt i gällande delegationsordning.  

Hälsa-och omsorgsförvaltningen ser en stor fördel i att nämndernas delegat-

ionsordningar ges samma grund och bedömer att det förslag som tagits fram 

till ny delegationsordning för hälsa- och omsorgsnämnden är väl avvägt.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Delegationsordning Hälsa och omsorg”, daterad den 7 juni 

2022, från förvaltningschef för hälsa och omsorg Helena Ståhl. 

”Delegationsordning Hälsa och omsorgsnämnden”, Hälsa- och omsorgs-

nämnden. 
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Nu gällande ”Delegationsordning Hälsa- och omsorgsnämnden” (dnr 

HON/2021:16), antagen av Hälsa- och omsorgsnämnden den 15 april 2021, 

§ 7. 

 

 

Beslutet skickas till: 

Hälsa- och omsorgsförvaltningen 

Förvaltningschef Helena Ståhl 

Områdeschef Andriette Näslund 

Områdeschef Mensur Numanspahic 

MAS/verksamhetsutvecklare Lina Bengtsson 

Enhetschefer inom Hälsa- och omsorg 

Nämndsekreterare, Patrik Lindelöf 
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§ 43 

Handlingsplan - Välfärdsteknik, hälsa och omsorg 
2022-2025 

 
HON/2022:65   730 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

 

- Handlingsplan välfärdsteknik inom hälsa och omsorg 2022-2025, 

godkänns.  

- Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med handlingsplanens 

förslag för verksamheten. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige antog 2019 en digitaliseringsstrategi. Digitaliserings-

strategin ska ge en kommunövergripande färdriktning för arbetet med digital 

utveckling och därigenom bidra till att uppnå kommunens mål. Strategin ska 

även ge stöd och vägledning i planering och genomförande av verksamhet-

ernas digitala utveckling samtidigt som den kan ge stöd till medarbetare och 

politiker vid beslut som berör digitalisering. 

Nämnderna är ansvariga för att, utifrån denna strategi, ta fram styrdokument 

som stödjer strategin.  

 

Utifrån antagen strategi har Hälsa och omsorgsförvaltningen tagit fram en 

handlingsplan för välfärdsteknik som anger aktiviteter som ska utföras inom 

förvaltningen 2022-2025. Handlingsplanen beskriver regeringens och SKRs 

stöd till kommunerna, hur förvaltningen använder specialister och utveckl-

ing av nya och befintliga system. 

  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ” Handlingsplan välfärdsteknik hälsa och omsorg 2022–

2025”, daterad 7 juni 2022 från områdeschef Andriette Näslund och förvalt-

ningschef Helena Ståhl. 

”Handlingsplan välfärdsteknik 2022–2025 inom hälsa och omsorgsförvalt-

ningen”, daterad 19 maj 2022 från Hälsa och omsorg. 

 



 

Hälsa- och omsorgsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

13(14) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-22  
 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      

 

 

Beslutet skickas till 

Hälsa- och omsorgsförvaltningen 

Förvaltningschef, Helena Ståhl 

Områdeschef, Andriette Näslund 

Områdeschef, Mensur Numanspahic 

MAS/verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson 
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§ 44 

Avslutning 

 
Hälsa- och omsorgsnämndens ordförande Jimmy Ekborg (C) tackar för gott 

samarbete och önskar hälsa- och omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och 

tjänstemännen en trevlig sommar.  

 

På hälsa- omsorgsnämndens vägnar önskar vice ordförande Agneta Malm 

(S) ordföranden detsamma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


