
 

Hälsa- och omsorgsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(14) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-22  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby klockan 13:30-16:15  

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

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Maria Reimer (S) 

 

Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
Områdeschef, Andriette Näslund 
Verksamhetsutvecklare/MAS, Lina Bengtsson 
Verksamhetsutvecklare/MAS, Inger Andersson 
Controller, Keneth Lindhe 
Specialistundersköterska/handledare, Petra Malmberg 
Inflytandesamordnare, Marie Gassne 
Enhetschef, Agneta Thunell 
Nämndsekreterare, Patrik Lindelöf  

Utses till justerare Agneta Malm (S)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, onsdagen den 28 september 2022, klockan 10:00  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
45-52 

 Patrik Lindelöf   
 
 Ordförande   
 Jimmy Ekborg (C)   
 
 Justerare   
 Agneta Malm (S)   
 

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

Organ Hälsa- och omsorgsnämnden  

Sammanträdesdatum 2022-09-22  

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-29 Datum då anslaget tas ned 2022-10-22 
Förvaringsplats för protokollet Kansliet, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Patrik Lindelöf   
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Ärendelista 
 
§ 45 Upprop och protokollets justering 

§ 46 Godkännande av dagordning 

§ 47 

Information 

 - Presentation av nyanställda 

 - Återhämtningscafé (20 min) 

 - Covid-19 

 - Väntelistan särskilt boende 

 - Genomförandeplaner 

 - Information om välfärdsteknik 

 - Utvärdering av sommaren 

 - Information om nybyggt LSS boende 

 - Äldreomsorgsutredning: ”Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och 
omsorg för äldre personer" 

 - Meddelande från IVO angående inspektion i pågående tillsyn av 
särskilt boende för äldre, enligt bilaga 

§ 48 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 49 Anmälningar 

§ 50 Delårsbokslut per den 31 augusti 2022 

§ 51 Riktlinje för personuppgiftbehandling, beslutad i kommunstyrelsen 
den 29 juni 2022 samt upphävande av tidigare riktlinje 

§ 52 Ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2022 
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§ 45 
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 28 september klockan 10.00. 
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§ 46 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

Hälsa- och omsorgsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(14) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-22  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 47 
Information 
 
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Presentation av nyanställda 
Förvaltningschef Helena Ståhl presenterar Inger Andersson som ny 
MAS/verksamhetsutvecklare och Agneta Thunell som ny enhetschef för 2 
hemtjänstgrupper och boendestödjare 
 
 
Återhämtningscafé 
Inflytandesamordnare Marie Gassne från Region Skåne och specialistunder-
sköterska boendestöd psykiatri/handledare Petra Malmberg informerar om 
verksamheten kring återhämtningscafé. 
 
MAS/verksamhetsutvecklare Lina Bengtsson informerar: 
 
Covid-19 
Fortsatta ströfall av Covid-19 inom verksamheten. Har fått påminna om 
rutiner som att till exempel inte jobba med symptom. 
 
Väntelistan särskilt boende 
På väntelistan till särskilt boende är det 12 personer, varav 1 personer på 
Spången 
Väntelistan parboende är det 2 person. 
Det finns 1 lediga lägenheter på Rönnebacken. 
På korttidsboendet Spången är 9 platser belagda. 
 

Trygg hemgång 10 aktuella ärenden, varav 5 i Osby och 5 i Lönsboda. 
Totalt i trygg hemgång hittills under 2022 har det varit 77 beslut. 
 

Övergångsboende Bergfast 0 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: 5 anmälan, 1 till IVO (larm) 
Lex Maria-anmälningar: 1 anmälan, avser 2021, rapporterades under 2022 
Läkemedelsverket: 2 anmälningar 
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Genomförandeplaner 
Områdeschef Mensur Numanspahic informerar om genomförandeplaner och 
fast omsorgskontakt inom hemtjänsten 
 
Information välfärdsteknik 
Utgår, flyttas till ett framtida sammanträde 
 
Utvärdering av sommaren 
Förvaltningschef Helena Ståhl informerar om att det har varit en besvärlig 
sommar gällande personal med många sjuka och många avhopp. Detta föru-
tom hos sjuksköterskorna där situationen varit bra. 
 
Information om nybyggda LSS boenden 
Områdeschef Mensur Numanspahic informerar om de nya LSS boenden 
som de får tillgång till i slutet på september. Invigning kommer ske när bru-
kare har flyttat in i sina lägenheter. 
 
Äldreomsorgsutredning, ”Ökad kvalité och jämlikhet i vård och omsorg för 
äldre personer” 
Förvaltningschef Helena Ståhl informerar om att kommunen är en remissin-
stans till regeringens utredning. Remissvar skall vara inne den 15 november. 
 
Meddelande från IVO angående inspektion i pågående tillsyn av särskilt 
boende för äldre Områdeschef Andriette Näslund informerar om att IVO 
skall göra en tillsyn på kommunens vårdboenden i början på oktober, enlig 
utsänd bilaga. 
 
Nytt ärendesystem 
Nämndsekreterare Patrik Lindelöf informerar om ett nytt system, Ciceron 
som skall gälla istället för Lex. Nästa nämndssammanträde den 27 oktober 
2022 kommer handlingarna delas ut antingen via mail eller papper då sam-
manträdet är precis i skarven mellan det nya och gamla systemet. 
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§ 48 
Anmälan av delegationsbeslut 
HON/2022:50   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 juni – 30 juni 2022 
 
Ärendetyp Bifall  Avslag Ej tillämplig 
LSS PA-SFB        5          1 
Äldreomsorg      91          1          2 
Socialpsykiatrin enligt SoL        4          0          0 
 

Mellan den 1 juli – 31 juli 2022 
 
Ärendetyp Bifall  Avslag Ej tillämplig 
LSS PA-SFB        5          1 
Äldreomsorg      69          2          1 
Socialpsykiatrin enligt SoL        4          0          0 
 

Mellan den 1 augusti – 31 augusti 2022 
 
Ärendetyp Bifall  Avslag Ej tillämplig 
LSS PA-SFB        3          1 
Äldreomsorg       69          0          1 
Socialpsykiatrin enligt SoL       12          1          0 
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Dnr HON/2022:50 
Avskrivningar av skulder. Kvarvarande skuld om 4. 433 kronor avskrives då 
dödsboet saknar tillgångar, enligt delegationsordningen punkt 7.2, beslutad 
av förvaltningschef Helena Ståhl. Beslutsdatum 20 april 2022. 
Avskrivningar av skulder. Kvarvarande skuld om 556 kronor avskrives då 
dödsboet saknar tillgångar, enligt delegationsordningen punkt 7.2, beslutad 
av förvaltningschef Helena Ståhl. Beslutsdatum 20 juni 2022. 
Avskrivningar av skulder. Kvarvarande skuld om 10 882 kronor avskrives 
då dödsboet saknar tillgångar, enligt delegationsordningen punkt 2.2.2, be-
slutad av förvaltningschef Helena Ståhl. Beslutsdatum 13 juli 2022. 
 
Dnr HON/2022:78 
Ansökan om utdelning av medel i stiftelsen Osby ålderdomshemsfond bevil-
jas på 45 615,85 kronor, enligt delegationsordningen punkt 7.4, för inköp av 
utemöbler till Rönnebacken och Lindhem, beslutad av förvaltningschef He-
lena Ståhl. Beslutsdatum 20 juni 2022 
 
Dnr HON/2022:86 
Upphävande av rutiner kopplade till dataskydd. Följande rutiner upphävs, 
enligt delegationsordningen punkt 1.7.1: 

- Rutin Incidenthantering, Rutin Konsekvensbedömning, Rutin Per-
sonuppgiftsbehandling dataskydd, Rutin begäran om registerutdrag 
(HVN/2019:43). 

- Rutin Incidentrapportering (HVN/2019:43)  
Beslutad av förvaltningschef Helena Ståhl. Beslutsdatum 6 juli 2022. 
 
Dnr HON/2022:77 
Upphandling av bil (bil 1) till hemtjänsten i Lönsboda har genomförts, en-
ligt delegationsordningen 2.1.1, beslutad av förvaltningschef Helena Ståhl. 
Beslutsdatum 15 juli 2022. 
Tilldelningsbeslut upphandling av bil (bil 1) till hemtjänsten i Lönsboda. 
Beslutad av förvaltningschef Helena Ståhl den 14 juli 2022. 
Upphandling av bil (bil 2) till hemtjänsten i Lönsboda har genomförts, en-
ligt delegationsordningen 2.1.1, beslutad av förvaltningschef Helena Ståhl. 
Beslutsdatum 15 juli 2022. 
Tilldelningsbeslut upphandling av bil (bil 2) till hemtjänsten i Lönsboda. 
Beslutad av förvaltningschef Helena Ståhl den 14 juli 2022. 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
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§ 49 
Anmälningar 
 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Anmälningarna läggs till handlingarna. 
 

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

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

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

- Beslut/dom, daterad den 22 augusti 2022, från förvaltningsrätten i 
Malmö 

- Mötesanteckningar från Kommunala pensionärsrådet (KPR), daterad 
13 juni 2022 

- Kommunstyrelsens beslut 2022-08-31, § 161, ”Granskningen av 
Osby kommuns budgetprocess 2022”. 
 

 
Ovanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet. 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
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§ 50 
Delårsbokslut per den 31 augusti 2022 
 
HON/2022:3   040 

Hälsa och omsorgsnämndens beslut 
 

- Delårsbokslut per den 31 augusti 2022, godkänns. 
 

- Uppmana förvaltningen att genomföra följande åtgärder. 

Om vakanser uppstår, överväga att vakanshålla dessa året ut 
Effektivisera bemanningsprocessen 
Extra stor återhållsamhet 
Ytterligare statsbidrag 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet bedöms inte påverka barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljningen i delårsbokslut 2022 pekar mot ett underskott på strax under 
4 500 tkr. Den prognos som gjorts visar ett underskott med strax över 3 400 
tkr. Till detta kommer sannolikt cirka 1 000 tkr, som i dag ligger ofördelat 
hos bemanningsenheten. Den exakta summan är okänd men kommer att 
fastställas under de närmsta veckorna. 

De verksamheter som sticker ut negativt är främst hemtjänsten inom äldre-
omsorgen, samt verksamheter inom LSS-området. 

Det är främst personalkostnader som blivit högre än budgeterat. Dels är co-
vid fortfarande i allra högsta grad en aktuell realitet vilket bland annat lett 
till högre kostnader för sjukskrivning än tidigare. Förvaltningen har också 
haft svårigheter att hitta vikarier under sommaren vilket lett till högre kost-
nader för över- och fyllnadstid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Delårsbokslut per den 31 augusti 2022”, daterad den 9 
september 2022 från verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvalt-
ningschef Helena Ståhl. 

Stratsysrapport ” Delårsbokslut 2022, nämnder, Hälsa och omsorgsnämn-
den”. 
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Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Ekonomichef, Johanna Lindhe 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Controller, Kenneth Lindhe 
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§ 51 
Riktlinje för personuppgiftbehandling, beslutad i 
kommunstyrelsen den 29 juni 2022 samt upphävande 
av tidigare riktlinje 
 
HON/2022:85   003 

Hälsa och omsorgsnämndens beslut 

- Upphäver riktlinje ”Personuppgiftsbehandling dataskydd” antagen 
av Hälsa-och välfärdsnämnden, 2019-05-23, § 73 (dnr 
HVN/2019:152).  

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat om en kommunövergripande riktlinje för 
dataskydd som ersätter de som beslutats tidigare, dnr KS/2022:206.  
Tidigare riktlinjer som beslutats av nämnd behöver därmed upphävas. För 
hälsa- och omsorgsnämnden gäller det riktlinjen för Personuppgiftsbehand-
ling med dnr HVN/2019:152 
Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Riktlinje för personuppgiftsbehandling samt upphävande 
av tidigare riktlinje”, daterad 6 juli 2022 från Helena Ståhl, förvaltningschef 
för hälsa och omsorg 
Kommunstyrelsens beslut den 29 juni 2022, § 139 ” Riktlinje för person-
uppgiftsbehandling” (dnr KS/2022:206),  
Riktlinje ”Personuppgiftsbehandling dataskydd”, (dnr KS/2022:206), anta-
gen av kommunstyrelsen den 29 juni 2022. 
Riktlinje ”Personuppgiftsbehandling dataskydd” (dnr HVN/2019:152), an-
tagen av Hälsa- och omsorgsnämnden den 23 maj 2019. 
 
Beslutet skickas till  
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschefer inom Hälsa och omsorg 
Enhetschefer inom Hälsa och omsorg 
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§ 52 
Ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2022 
 
HON/2022:64   730 

 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut  
 

- Ej verkställda beslut för 2: 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 (2001:453) (SoL) och lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska omedelbart verkstäl-
las av kommunen. I de fallen verkställandet dröjt mer än tre månader ska 
kommunerna rapportera 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 2:a kvartalet 2022 rapporterades 10 beslut som inte kunnat verkstäl-
las inom 3 månader alt. haft uppehåll som var längre än 3 månader. Fyra av 
dessa är beslut som gäller bostad enligt LSS-lagstiftning, två gäller insatsen 
kontaktperson enligt LSS och fyra beslut är beslut om särskilt boende enligt 
Sol. Beslut gällande ansökningar om bostad enligt LSS kommer att verkstäl-
las under september då nya LSS-bostäder öppnar.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Ej verkställda beslut 2022”, daterad den 5 september 2022 
från områdeschef Mensur Numanspahic och förvaltningschef Helena Ståhl. 

Sammanställning ”Ej fattade beslut, kvartal 2”. 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
Kommunens revisorer (identifierbar) 
Kommunfullmäktige för anmälan (endast protokollsutdraget) 
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