
 

Hälsa- och omsorgsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(13) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby, klockan 13:30-15:10  

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

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Marie Ekelöf (S) 
  

Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Digitaliseringsspecialist, Maria Malmqvist Bengtsson 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
Områdeschef, Andriette Näslund 
MAS/Verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson 
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 
  

Utses till justerare Agneta Malm (S)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, torsdagen den 28 oktober 2021, klockan 10:30.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
53-61 

 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 2021-10-21  

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-29 Datum då anslaget tas ned 2021-11-22 

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

§ 54 Godkännande av dagordning 

§ 55 Information 

§ 56 Anmälningar av delegationsbeslut 

§ 57 Anmälningar 

§ 58 Budgetuppföljning per den 30 september 2021 

§ 59 Dokumentationsriktlinje 

§ 60 Handlingsplan efter revisionsgranskningen av LSS-verksamheten 

§ 61 Sammanträdestider för hälsa- och omsorgsnämnden 2022 
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§ 53 
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) 
Kevin Fager (M), tjänstgör för Sonja Svenle Pettersson (M) 
Rolf Nilsson (S) 
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 tors-
dagen den 28 oktober 2021, klockan 10:30. 
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§ 54 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 55 
Information 
 
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ordförande Jimmy Ekborg (C) informerar: 
 
Hälsa- och omsorgsnämndens sammanträde den 16 december 2021, kom-
mer att hållas på Borgen och nämnden bjuder på julkaffe. 
 
 
Digitaliseringsspecialist, Maria Malmqvist Bengtsson informerar: 
 
Maria Malmqvist Bengtsson presenterar sig. Maria är specialistsjukskö-
terska med utbildning i välfärdsteknologi inom vård och omsorg. Ansvarar 
bland annat för in- och utsättning av larm inom hemtjänst och LSS-boende. 
Målet är att ha trygga och säkra larm för både vårdtagare och för anställda. 
 
 
MAS/Verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson informerar: 
 
Covid-19 
Smittspridning pågår i ett fall. 
Vaccinationen av dos 3 pågår på boenden. 
 
Väntelistan särskilt boende 
På väntelistan till särskilt boende är det 23 personer, varav 5 personer på 
Spången och 1 person på övergångsboendet. 
Det finns inga lediga lägenheter. 
På korttidsboendet Spången är 11 platser belagda. 
 

 
Trygg hemgång finns det 6 aktuella ärenden, varav 5 i Osby och 1 i Löns-
boda. 
Totalt i trygg hemgång hittills under 2021 har det varit 97 beslut (71 i Osby 
och 26 i Lönsboda). 
 

Övergångsboende Bergfast 3 personer, varav 1 person har korttidsplats.j 
 

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: 
  



 

Hälsa- och omsorgsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(13) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
Lex Sarah-anmälningar: Åtta (8) 
Lex Maria-anmälningar: Noll (0)  
 
Inom LSS: 
Ej verkställda inom LSS: Noll (0) 
 

LSS-boende beviljade: - 
 

Extern placering inom LSS – En (1) placering 
 
 
Särskilt-boende-platser 
Samhällsbyggnadsnämnden har begärt in kompletterande uppgifter inför 
beslut i samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 
LSS-boende 
Samhällsbyggnadsnämnden har meddelat att boendet kommer att vara klart 
enligt avtalet. 
 
 
 
Agneta Malm (S) informerar: 
 
Delregional samverkan 
Lämnas information från det senaste mötet med delregional samverkan, där 
psykiatrin informerade om sin verksamhet och det ökade behovet inom 
barn- och ungdomspsykiatrin. 
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§ 56 
Anmälningar 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 september – 30 september 2021 i 
hälsa- och omsorgsnämnden 
 
Ärendetyp Bifall  Avslag Ej tillämplig 
LSS        4          0 
Äldreomsorg och socialpsykiatri SoL      84          0          1 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
 
 

   



 

Hälsa- och omsorgsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(13) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 57 
Anmälningar 
 
HON/2021:100   000 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Anmälningarna läggs till handlingarna. 
 

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

- Mötesanteckningar från Rådet för personer med funktionsvariationer 
i Osby (Funkisrådet), den 20 september 2021. 
 

- Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2021-2021 Osby 
kommun, hälsa- och välfärdsnämnden, daterad den 24 september 
2021, från Therese Jigsved. 

 
 
Ovanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
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§ 58 
Budgetuppföljning per den 30 september 2021 
 
HON/2021:2   042 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

 
- Informationen om det ekonomiska läget, per den 30 september 2021, 

godkänns. 
 

- Vidarebefordra informationen till kommunstyrelsen. 
 
Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Då uppföljningen i delårsbokslutet innehöll en felskrivning som förbättrade 
förvaltningens resultat beslutade förvaltningen att gå till nämnden med in-
formation om läget efter september månad. Det ser då ut som om förvalt-
ningens resultat skulle hamna på ett minus med närmare 5 500 tkr. Detta är 
en försämring från delårsbokslutet med 3 768 tkr. Av denna försämring här-
rör 2 514 tkr från ovan nämnda felskrivning. 

Det bör noteras att av det totala underskottet härrör strax över 3 000 tkr från 
åtgärder orsakade av covid-19.  

Kommentarer kring övriga försämringar redovisas i separat dokument. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2021”, daterad den 7 oktober 2021, 
från verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Helena 
Ståhl. 

Skrivelse ”Kommentarer uppföljning september”, daterad den 12 oktober 
2021, från verksamhetscontroller Kenneth Lindhe. 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe 
Kommunstyrelsen (för anmälan) 

  



 

Hälsa- och omsorgsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(13) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-21  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

 
§ 59 
Dokumentationsriktlinje 
 
HON/2021:12   003 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Riktlinje för dokumentation, kommunal hälsa- och sjukvård, god-
känns. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör barn om de skulle bli berörda av dokumentation som sker 
inom kommunal hälso- och sjukvård.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjen för dokumentation inom kommunal hälso- och sjukvård har upp-
daterats i sin helhet i enlighet med MAS ansvar. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Samlade riktlinjer Hälsa- och omsorgsnämnden”, daterad 
den 6 oktober 2021, från MAS/verksamhetsutvecklare Lina Bengtsson och 
förvaltningschef Helena Ståhl. 

Riktlinje för dokumentation kommunal hälso- och sjukvård, framtagen av 
Mas Osby kommun Lina Bengtsson och Lotta Tyrberg Östra Göinge kom-
mun. 

 

 

Besluter skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
MAS/verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson 
Områdeschef, Andriette Näslund 
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§ 60 
Handlingsplan efter revisionsgranskningen av  
LSS-verksamheten 
 
HON/2021:56   731 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- ”Handlingsplan utifrån revisionsgranskningen av LSS-verksamheten 
2021”, daterad den 28 september 2021, godkänns. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Barn berörs då barn vistas inom LSS-verksamheten.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Efter revisionsgranskningen tog hälsa- och omsorgsnämnden beslut om att 
en handlingsplan skulle tas fram. LSS ledningsgrupp har nu tagit fram en 
handlingsplan. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Handlingsplan efter revisionsgranskningen av LSS-
verksamheten”, från MAS/Verksamhetsutvecklare Lina Bengtsson och för-
valtningschef hälsa- och omsorg Helena Ståhl. 
”Handlingsplan utifrån revisionsgranskningen av LSS-verksamheten 2021”, 
daterad den 28 september 2021, från MAS/Verksamhetsutvecklare Lina 
Bengtsson. 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
MAS/Verksamhetsutvecklare. Lina Bengtsson 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
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§ 61 
Sammanträdestider för hälsa- och omsorgsnämnden 
2022 
 
HON/2021:107   006 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Sammanträdesplan för hälsa- och omsorgsnämnden 2022 fastställs. 

Sammanträdestider avseende hälsa- och omsorgsnämndens  
individutskott för året 2022 enligt nedan: 
 

torsdagen den 24 februari 2022 
torsdagen den 21 april 2022 
torsdagen den 19 maj 2022 
torsdagen den 22 juni 2022 
torsdagen den 22 september 2022 
torsdagen den 27 oktober 2022 
torsdagen den 24 november 2022 
torsdagen den 22 december 2022  
 

Individutskottets sammanträde äger rum klockan 13:00 
 
Sammanträdestider avseende hälsa- och omsorgsnämnden för året 
2022 enligt nedan: 
 

torsdagen den 24 februari 2022 
torsdagen den 21 april 2022 
torsdagen den 19 maj 2022 
torsdagen den 22 juni 2022 
torsdagen den 22 september 2022 
torsdagen den 27 oktober 2022 
torsdagen den 24 november 2022 
torsdagen den 22 december 2022  
 

Nämndens sammanträde äger rum klockan 13:30 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt då ärendet hanterar en sammanträdesplan. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdes-
plan 2022 för Hälsa- och omsorgsnämnden. 
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Samtliga nämnder, utskott och kommunfullmäktige ska godkänna egen 
sammanträdesplan för året 2022. 
 
Sammanträdesplan för 2022, version 3.2, daterad den 15 september 2021. 

 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
Områdeschef, Andriette Näslund 
MAS/Verksamhetutvecklare, Lina Bengtsson 
Assistent, Caroline Ståhl 
Samtliga ledamöter och ersättare i hälsa- och omsorgsnämnden 
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