
 

Hälsa- och omsorgsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(17) 

Sammanträdesdatum 
2021-12-16  

 

 
 Plats och tid Lilla Salongen, Borgen i Osby, klockan 13:30-14:20  

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

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Sofie Persson (C) 
Martin Lorentzsson (S) 
 

Tjänstepersoner m.fl.: 
MAS/Verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
Områdeschef, Andriette Näslund 
Controller, Kenneth Lindhe 
Controller, Camilla Hallberg 
Kommunstyrelsens ordförande, Niklas Larsson 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 
  

Utses till justerare Rolf Nilsson (S)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, tisdagen den 21 december 2021, klockan 11:00.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
71-81 

 Marit Löfberg  
 
 Ordförande   
 Jimmy Ekborg (C)   
 
 Justerare   
 Rolf Nilsson (S)   
 

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

Organ Hälsa- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2021-12-16  

Datum då anslaget sätts upp 2021-12-22 Datum då anslaget tas ned 2022-01-14 

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

§ 72 Godkännande av dagordning 

§ 73 Information 

§ 74 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 75 Anmälningar 

§ 76 Budgetuppföljning per den 30 november 2021 

§ 77 Intern kontroll slutredovisning 

§ 78 Tilläggsbudget 2022 

§ 79 Reviderad överenskommelse Osbymodeller 

§ 80 Nämndinitiativ, införande av språkkrav och språktest 

§ 81 Avslutning 
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§ 71 
Upprop och protokollets justering 
 
Ledamöter som är närvarande vi dagens sammanträde: 
 
Jimmy Ekborg (C), ordförande 
Elisabeth Vestergård (S), tjänstgör för Agneta Malm (S) 
Nicklas Mauritzson (SD) 
Eva Bendz Johansson (C) 
Michael Svensson (S) 
Sonja Svenle Pettersson (M) 
Rolf Nilsson (S) 
Kristof Pall (SD) 
Maria Owiredu (KD) 
 
Hälsa- och omsorgsnämnden utser Rolf Nilsson (S) att tillsammans med 
ordförande Jimmy Ekborg (C) justera dagens protokoll. 
 
Ordförande Jimmy Ekborg (C) informerar att dagens protokoll justeras tis-
dagen den 21 december 2021, klockan 11:00. 
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§ 72 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns, efter den av ordförande Jimmy Ekborg (C), 
före sammanträde angiva ändringen att under punkten ”Information” 
utgår: 
 
- Informationen om Hjälpmedelscentrum Östra Skåne 
- Information från socialchefsdagarna 
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§ 73 
Information 
 
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Informations läggs till handlingarna. 
 
MAS/verksamhetsutvecklare Lina Bengtsson informerar: 
 
Covid-19 
Det har funnits fall av covid-19 inom verksamheten 
Vaccinationer inom personal – god vaccinationstäckning 
Påminner personalen om de riktlinjer som gäller 
Man håller avstånd och små grupper  
 
 
Väntelistan särskilt boende 
På väntelistan till särskilt boende är det 15 personer, varav 3 personer på 
Spången 
Väntelistan parboende är det 5 personer. 
Det finns inga lediga lägenheter. 
På korttidsboendet Spången är 8 platser belagda. 
 

Trygg hemgång finns det 7 aktuella ärenden, varav 6 i Osby och 1 i Löns-
boda. 
Totalt i trygg hemgång hittills under 2021 har det varit 113 beslut (84 i 
Osby och 29 i Lönsboda). 
 

Övergångsboende Bergfast 3 personer, varav 1 person har korttidsplats. 
 

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), en (1) utredning pågår 
 
Inom LSS: 
Ej verkställda inom LSS: Noll (0) 
 

LSS-boende beviljade: - 
 

Extern placering inom LSS – En (1) placering 
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Områdeschef Andriette Näslund, informerar: 
 
Rekryteringen pågår av enhetschef, sjuksköterska och undersköterskor till 
Solhem i Loshult. 
 
Incident på Lindhem – strömavbrott. 
 
 
Sonja Svenle-Pettersson (M) ställer frågan om hur det fungerar med växel-
vården. 
Områdeschef Andriette Näslund svarar att det är just nu är svårigheter med 
växelvården men att det bli bättre med när Solhem öppnar upp. 
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§ 74 
Anmälan 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 november – 30 november 2021 i 
hälsa- och omsorgsnämnden 
 
Ärendetyp Bifall  Avslag Ej tillämplig 
LSS      13          0 
Äldreomsorg och socialpsykiatri SoL      72          1          0 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
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§ 75 
Anmälningar 
 

- Det finns inga anmälningar till dagens sammanträde. 
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§ 76 
Budgetuppföljning per den 30 november 2021 
 
HON/2021:2   042 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Budgetuppföljningen per den 30 november 2021, med en negativ 
avvikelse på 3.350 tkr, godkänns. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet bedöms inte beröra barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Totalt hamnar resultatet för förvaltningen på ett underskott med 3 550 tkr. 
Inga områden visar några större förändringar sedan föregående prognos. 
Totalen visar dock en förbättring med 496 tkr. 
Av det totala underskottet på 3 550 tkr är 3 015 tkr att hänföra till extra 
kostnader för covid-19. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2021”, daterad den 10 december 2021, 
från verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Helena 
Ståhl. 
Rapport, Budgetuppföljning november 2021 nämnderna, Hälsa- och om-
sorgsnämnden. 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsnämnden 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Controller, Camilla Hallberg 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
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§ 77 
Intern kontroll slutredovisning 
 
HON/2021:5   040 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Förvaltningens förslag till slutredovisning av intern kontrollplan 
2021 godkänns. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har under våren 2021 fattat beslut om intern kontrollplan. För-
valtningen har under året arbetat aktivt med punkterna som ingick i intern-
kontroll 2021. De områden som följts upp beskrivs nedan. Av de sju områ-
dena som skulle kontrolleras är fem områden genomförda och godkända. 
Två av momenten kunde ej genomföras och godkännas. Momenten hängde 
samman med att verksamhetssystemet Treserva för samlad dokumentation 
inte kunnat implementeras som planerat. Dessa två områden föreslås ingå i 
internkontroll plan 2022 

Granskade områden 
HSL-dokumentation -ej kunnat genomföras 
Genomförandeplan SoL- ej kunnat genomföras 
Rutin för delegering inom HSL - genomförd och godkänd 
Sent betalda fakturor - genomförd och godkänd 
Semesterförläggning - genomförd och godkänd 
Flextidsuttag - genomförd och godkänd 
Privata medel - genomförd och godkänd 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Intern kontroll 2021, se även HVN 2021:4”, daterad den 
29 november 2021 från områdeschef Mensur Numanspahic och förvalt-
ningschef Helena Ståhl. 

Rapporten ”Intern kontrolluppföljning 2021, Hälsa- och omsorgsnämnden”. 
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Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
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§ 78 
Tilläggsbudget 2022 
 
HON/2021:123   041 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

Förslag till kommunstyrelsen 
Förslag till kommunfullmäktige 
 

- Tilläggsbudget 2022 för Hälsa- och omsorgsnämnden godkänns. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet bedöms inte beröra barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I denna tilläggsbudget återfinns två nya projekt ”Låssystem ordinärt bo-
ende” samt ”Planeringssystem hemtjänsten”. 

Det första av dessa system har aktualiserats då det system vi i dag har är av 
äldre datum, inte digitalt och därmed otidsenligt. Vi ser oss därför tvungna 
att upphandla ett modernare system. 

När det gäller planeringssystemet för hemtjänsten är situationen oklar när 
det gäller kostnaden. Skulle det visa sig att förvaltningens nuvarande leve-
rantör vinner denna upphandling kan kostnaden komma att bli lägre. Skulle 
det däremot bli så att annan leverantör vinner kommer kostnaden att bli 
högre. Vi har därför valt att ange ett belopp som motsvarar det senare scena-
riot. 

Övrigt i denna tilläggsbudget är överflyttningar från 2021 av projekt som av 
olika anledningar inte hunnits med. Det handlar dels om försenade byggnat-
ioner och dels om en pandemi, som gjort att tid för genomförande inte fun-
nits. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Tilläggsbudget 2022”, daterad den 29 november 021, från 
verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Helenas Ståhl. 

Stratsysrapport: ”Tilläggsbudget 2022 Hälsa och omsorg” 
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Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Controller, Camilla Hallberg 
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§ 79 
Reviderad överenskommelse Osbymodeller 
 
HON/2021:117   700 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

 

- Överenskommelse om samverkan mellan kommunstyrelsen, hälsa 
och omsorgsnämnden och barn och utbildningsnämnden – Osbymo-
dellen, antas. 

- Överenskommelsen börjar gälla 2022-02-01 under förutsättning att 
samma beslut fattas i barn och utbildningsnämnden samt kommun-
styrelsen. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys har genomförts. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Denna överenskommelse grundar sig i att kommunfullmäktige under 2019 
gav barn och utbildningsnämnden och hälsa och välfärdsnämnden i uppdrag 
att utarbeta en modell för samarbete för kommuninvånarnas bästa.  
Denna överenskommelse syftar till att hälsa och omsorgsnämnden, kom-
munstyrelsen och barn och utbildningsnämnden, ska samverka med kom-
muninvånarnas bästa i fokus, såväl i främjande och förebyggande insatser 
som generella och enskilda insatser. Enligt överenskommelsen ska samar-
betsformer kvalitetssäkras inom följande områden: 

- Samarbete vid främjande och förebyggande arbete för Osbys kom-
muninvånare, innan problem uppstått 

- Samarbete vid begynnande oro för Osbys kommuninvånare för att 
förhindra negativ utveckling 

- Samarbete i samband med utredning och insatser för Osbys kommu-
ninvånare. 

Denna överenskommelse är en revidering av tidigare antagen överenskom-
melse mellan dåvarande barn och utbildningsnämnden, 2020-03-24 § 39, 
och hälsa och välfärdsnämnden, 2020-03-26 § 24.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Överenskommelse om samverkan mellan kommunstyrel-
sen, hälsa och omsorgsnämnden och barn och utbildningsnämnden – Osby-
modellen, daterad den 22 november 2021, från förvaltningschef Helena 
Ståhl. 
Barnkonsekvensanalys, daterad den 22 november 2021. 
Överenskommelse om samverkan mellan kommunstyrelsen, hälsa och om-
sorgsnämnden och barn och utbildningsnämnden – Osbymodellen, daterad 
den 16 november 2021. 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Arbete- och välfärdsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Förvaltningschef, Eva Andersson 
Förvaltningschef, Emma Frostensson 
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§ 80 
Nämndinitiativ, införande av språkkrav och språktest 
 
HON/2021:119   730 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och konsekven-
ser för att införa språktest i rekryteringsprocessen vid anställningar 
inom Hälsa- och omsorgsförvaltningen.  
 

- Uppdraget återredovisas på nämnden den 24 februari 2022. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är genomförd. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sverigedemokraterna lämnade den 18 november 2021 in ett nämndinitiativ 
om införande av språkkrav och språktest vid anställning inom Hälsa- och 
omsorgsförvaltningen. Initiativet togs upp som en informationspunkt och 
förvaltningen fick i uppdrag att skriva fram ett ärende. Förvaltningen före-
slår att nämndinitiativet utreds avseende vilka förutsättningar som finns för 
att använda språktest och införa språkkrav och vilka risker och konsekven-
ser det skulle innebära utifrån personella, ekonomiska, praktiska och evi-
densbaserade aspekter. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Nämndinitiativ, införande av språkkrav och språktest”, 
daterad den 22 november 2021, från förvaltningschef Helena Ståhl. 
Barnkonsekvensanalys, daterad den 22 november 2021. 
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna ”Införande av språkkrav och 
språktest” datera 5 november 2021, från Nickas Mauritzson (SD). 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
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§ 81 
Avslutning 
 
Ordförande Jimmy Ekborg (C) tackar hälsa- och välfärdsnämndens ledamö-
ter och ersättare samt förvaltningsledningen, för bra samarbete under 2021 
och önskar alla God Jul och Gott Nytt År.  
 
På hälsa- och välfärdsnämndens vägnar tackar Sonja Svenle Pettersson (M) 
ordförande Jimmy Ekborg (C) och förvaltningen för 2021 och önskar alla 
God Jul och Gott Nytt År.  
 
Elisabeth Vestergård (S) framför ett stort tack till all personal som gör ett 
fantastiskt arbete i verksamheterna och önskar en God Jul och Gott Nytt År. 
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