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Jimmy Ek borg ( C), Ordförande 

Maria Reimer (S), vice ordförande 

Nicklas Mauritzson (SD) 

Eva Bendz Johansson (C) 

Sonja Svenle-Pettersson (M) 

Michael Svensson (S) 

Mikael Roslund (SD) 
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Annelie Frostensson (S) 

Leif Wallenborg (S) 
Agne Ingvardsson ( C) 
Linda Hasselmyr (S) 
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Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Controller, Kenneth Lindhe 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
Områdeschef, Andriette Näslund 
MAS/V erksamhetsutvecklare, Inger Andersson 
Facklig företrädare, Kommunal, Marie Svensson(§ 15) 
Nämndsekreterare, Patrik Lindelöf 
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Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 1 Upprop och protokollets justering 

Hälsa- och omsorgsnämnden utser Maria Reimer (S) att tillsammans med 
ordförande Jimmy Ekberg (C) justera dagens protokoll. Det beslutas även att 
ordförande och vice ordförande skall justera framtida protokoll. 

Ordförande Jimmy Ekberg (C) informerar att dagens protokoll justeras 
onsdagen den 1 februari 2023, klockan 10.00 

I Utdrngsbosty,k,ndo 

Sida 
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2023-01-26 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

fl 

§ 2 Godkännande av dagordning 

- Dagordningen godkänns med ändringen att punkt 13 "Om och 
tilläggsbudget" utgår. Punkt 20" Budgetuppföljning 2022" utgår som 
egen punkt och flyttas in i punkt 14" Informationspunkter till Hälsa
och omsorgsnämnden 2023" 

I Utdrngsbostyrl<ando 

Sida 
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2023-01-26 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 3 Reglemente för Hälsa- och omsorgsnämnden 
Dnr 2023-00015 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

- Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Helena Ståhl informerar de nya förtroendevalda i nämnden 
om Hälsa- och omsorgsnämndens reglemente. 

I Ut<k,gsbosty,kando 

Sida 
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2023-01-26 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 4 Utbildningsprogram för förtroendevalda 
Hälsa-och omsorg 2023 
Dnr 2023-00020 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

- Utbildning av ledamöter och ersättare sker kontinuerligt under 2023 i 
samband med nämndsmötens 

Cafäträff med fokus på utbildning genomförs 24 mars kl 09:00-12:00 

Politikerpraktik genomförs under hela 2023 

- Uppdra åt förvaltningen att arbeta vidare med program för 
utbildningarna och planering av politikerpraktik 

Sammanfattning av ärendet 

Övergripande utbildningar för ledamöter kommer att bjudas in av kansliet. 

Förvaltningen föreslår följande att utbildningstillfällen sker.kontinuerligt 
under hela första mandatåret i samband med nämndssammanträdena för 
samtliga ordinarie och ersättande ledamöter i Hälsa-och omsorgsnämnden 

Förvaltningen planerar vidare att bjuda in ledamöter och ersättare till en 
halvdags cafäträff den 26 mars för dialog och utbildning med hela 
ledningsorganisationen. 

Förvaltningen planerar också att under 2023 erbjuda politikerpraktik. 
Politikerpraktik innebär kortfattat att ledamöterna under en dag får deltaga 
och praktisera i de olika verksamheter som nämnden ansvarar för, vilket 
syftar till att ge politikerna möjlighet till en fördjupad insikt. I praktiken 
ingår också att kort redovisa sammanfattande intryck för nämndskollegorna 
på nästkommande nämnd. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn 

Finansiering 

Förslaget finansieras inom den fastställda budgeten för nämnden 

I Utd,agsbesty,kande 

Sida 
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Hälsa- och omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-01-26 

Tjänsteskrivelse "Utbildningsprogram för förtroendevalda, Hälsa och 
omsorgsnämnden 2023", daterad 21 december 2022 från förvaltningschef 
Helena Ståhl. 

Justerandes signatur 

Beslutet ska skickas till 

Hälsa- och omsorgsförvaltningen 

I Utdngsbosty,kand, 

Sida 
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2023-01-26 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 5 Sammanträdesplan Hälsa- och 
omsorgsnämnden 2023 
Dnr 2022-00147 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsa- och omsorgsnämnden beslutade den 24 november 2022 om 
nästkommande års sammanträdestider så att förtroendevalda och 
tjänstepersoner kn ha en god framförhållning för nästkommandeårs arbete. 
Planen har därefter kompletterats av kansliet med tider för inlämning, 
beredning och utskick. Förvaltningen föreslår att planen godkänns. 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse" Plan för ärendeberedning och sammanträden Hälsa- och 
omsorgsnämnden 2023" daterad 27 december 2022 från förvaltningschef 
Helena Ståhl 

Sammanträdesplan och ärendeberedningsplan Hälsa- och omsorg 

Beslutet ska skickas till 

Hälsa- och omsorgsförvaltningen 

I Utdrng,hesty,kondo 

Sida 
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Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 6 Ordning för inkallande av ersättare 
Dnr 2023-00014 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

- Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktigen beslutade 28 november 2022 att följande regler om 
ersättares inkallande till tjänstgöring inom den kommunala 
nämndsorganisationen för mandatperioden 2023-2026 ska gälla: 

Inom partigrupp inträder i första hand ersättare från samma parti/partigrupp 
och därefter ersättare i den ordningen de invalts. För ersättarnas tjänstgöring 
i övrigt gäller följande tjänstgöringsordning: 

För ledamot tillhörande Inträder ersättare i följande 

nedanstående partigrupp partigruppsordning 

C KD, M, S, V, SD 

S V,C,KD,C,S 

SD 

M 

KD 

V 

Barnkonsekvensanalys 

M,KD,C,S 

KD, C, SD, S 

C,M, SD, S, V 

Vakant 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse " Ordning för inkallande av ersättare" daterad 21 december 
2022 

Beslut" Ordning för inkallande av ersättare "KF 2022-11-28 § 176 

Beslutet ska skickas till 
Hälsa-och omsorgsförvaltningen 

I u,m,g,bostyd<and, 

Sida 
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Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 7 Offentlighets- och sekretesslagen 
Dnr 2023-00012 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

Samtliga ledamöter och ersättare i Hälsa-och omsorgsnämnden 
skriver på sekretessförsäkran. 

Sammanfattning av ärendet 

Sekretess inom socialtjänstens och hälso-och sjukvårdens område regleras i 
Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) 25 - 26 kap. Det råder stark 
sekretess för personliga uppgifter inom såväl socialtjänsten som hälso-och 
sjukvården. 

Beslutande kommunala förtroendevalda omfattas också av lagen 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Offentlighets- och sekretesslagen" daterad 21 december 
2022 från förvaltningschef Helena Ståhl 

Blankett " Sekretessförsäkran Hälsa-och omsorg" daterad 21 december 2022 

Beslutet ska skickas till 

Hälsa-och omsorgsförvaltningen 

I u,m,g,besty,k,ndo 

Sida 
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2023-01-26 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 8 Firmatecknare för Hälsa och omsorg 
Dnr 2023-00011 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

Hälsa-och omsorgsnämnden utser ordförande Jimmy Ekborg, 
viceordförande Maria Reimer och förvaltningschef Helena Ståhl, två 
(2) i förening rätt att teckna nämndens firma. 

Sammanfattning av ärendet 

I syfte att underlätta hanteringen av ärenden i vilka firmatecknare efterfrågas 
anges i Osby kommuns nämndgemensamma reglemente att samtliga 
nämnder, med undantag för krisledningsnämnden och valnämnden, bland 
respektive nämnds förtroendevalda och förvaltnings tjänstepersoner ska utse 
ett antal firmatecknare som, två (2) i förening, tecknar nämndens firma. 
Firmateckning ger rätt att i alla sammanhang när underskrift erfordras skriva 
under för nämndens eller styrelsens räkning. Rätten att teckna firma ska ses 
som ett komplement till de bestämmelser gällande undertecknande av 
handlingar som framgår i delegationsordningen för Hälsa-och 
omsorgsnämnden. till firmatecknare för Hälsa-och omsorgsnämnden 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 20 december 2022 av förvaltningschef Helena Ståhl 

Beslutet ska skickas till 

Hälsa-och omsorgsförvaltningen 

Förvaltningschef Helena Ståhl 

I Utdngsbosty,kande 

Sida 
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2023-01-26 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 9 Val av individutskott, Hälsa och omsorg 2023 
Dnr 2023-00008 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

Hälsa- och omsorgsnämnden beslutar 

a) till ordinarie ledamöter i hälsa- och omsorgsnämndens individutskott välja 

1) Ordförande, Jimmy Ekborg (C) 

2) Sonja Svenle Pettersson (M) 

3) Vice ordförande, Maria Reimer (S) 

4) Nicklas Mauritzson (SD) 

b) till personliga ersättare i hälsa- och omsorgsnämndens individutskott välja 

1) Eva Bendz Johansson (C) 

2) Pia Olofsson (KD) 

3) Annelie Frostensson (S) 

4) Michael Roslund (SD) 

c) meddela att ersättare inte deltar på individutskottets sammanträde om or
dinarie ledamöter är på plats 

d) vid frånvaro av både ordförande och vice ordförande inträder 
ordningsföljden vid val av ordförande till individutskott enligt nedan: 

1) Eva Bendz Johansson (C) 

2) Leif Wall en borg (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglementet för Osby kommun ska det inom hälsa- och 
omsorgsnämnden finnas ett individutskott som består av 4 ledamöter och 
personliga ersättare. Utskottet beslutar i de individärenden i vilka utskottet 
enligt delegationsordning har rätt att fatta beslut. Hälsa-och 
omsorgsnämnden väljer utskottet samt ordförande och vice ordförande 

Det är endast ledamöter i hälsa-och omsorgsnämndens individutskott som 
har rätt att ta del av sekretessuppgifter i personärenden. 

I Utdrng,bostyrl<ande 

Sida 
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Barnkonsekvensanalys 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-01-26 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn 

Justerandes signatur 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Val av individutskott, Hälsa och omsorg 2023" daterad 20 
december 2022 från förvaltningschef Helena Ståhl 

Beslutet ska skickas till 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Förvaltningschef Helena Ståhl 

Områdeschef Mensur Numanspahic 

Myndighetschef Jeanette Nilsson 

I Utd.-agsbestyrl<Mdo 

Sida 
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2023-01-26 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 10 Val av representant i delregionalt 
samverkansorgan Nordöstra Skåne 
Dnr 2023-00010 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

Hälsa-och omsorgsnämnden beslutar utse föijande representanter till 
Delregionalt samverkansorgan Nordöstra Skåne: 

1) Ordinarie representant Jimmy Ekborg (C) 

och dess ersättare Eva Bendz Johansson (C) 

2) Ordinarie representant Maria Reimer (S) 

och dess ersättare Leif W allenborg (S) 

Sammanfattning av ärendet 

Region Skåne och Skånes kommuner tecknade 1 september 2016 ett Hälso
och sjukvårdsavtal som reglerar ansvarsfördelningen och utvecklingen 
avseende hälso-och sjukvården i Skåne Samverkansavtal - Vårdsamverkan 
Skåne (xn--vrdsamverkanskne-dobn.se ). Avtalet omfattar också en 
beskrivning av hur den regionala samverkan och samarbetet mellan Region 
Skåne och Skånes kommuner avseende hälso- och sjukvårdsavtalet ska 
organiseras. Osby kommun ingår i Delregionalt samverkansorgan Nordost 
som är ett av de sex delregionala samverkansorganen. 

Syftet med de delregionala samverkansorganen är att skapa en plattform för 
dialog och ömsesidigt informationsutbyte på politisk nivå för att bygga upp 
en förtroendeskapande samverkanskultur. 

Representanter till samverkansorganet utses lokalt. Deltagare är tjänstemän 
och politiker med ansvar för samverkansfrågor inom hälso- och 
sjukvårdsområdet. 

Varje kommun ska utse representanter till det delregionala 
samverkansorganet. 

Tidigare representanter har varit ordförande och vice ordförande i vård-och 
omsorgsnämnden 

Tjänstemannasidan representeras av förvaltningschefen för Hälsa och 
omsorg. 

I Utdragsbosty,k,ndo 

Sida 
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Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse " Val av representant i delregionalt samverkansorgan 
Nordöstra Skåne" daterad 21 december 2022 från förvaltningschef Helena 
Ståhl 

Beslutet ska skickas till 

Hälsa-och omsorgsförvaltningen 

)J2-
I Utdrngsbosty,kando 

Sida 
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2023-01-26 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 11 Val av representant till ärendeberedning 
HoN 
Dnr 2023-00025 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

Hälsa-och omsorgsnämnden beslutar att välja Nicklas Mauritzson 
som representant till ärendeberedningen från Sverigedemokraterna 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt av fullmäktige fastställt reglemente skall följande deltagare vara med 
på beredningar gällande de nämnder som inte har ett arbetsutskott ( där 
individutskott inte räknas som ett arbetsutskott): 

- Nämndens presidium, det vill säga nämndens ordförande och vice 
ordförande, med undantag från barn- och utbildningsnämndens 
presidium som består av ordförande och förste respektive andre vice 
ordförande, 

- En av respektive nämnd vald representant vid beredningar från 
Sverigedemokraterna 

Verksamhetsansvarig för respektive nämnd (vid frånvaro utses en 
ersättare), 

- Nämndens sekreterare eller annan sekreterare från kanslienheten 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse " Val av representant till ärendeberedning HoN" daterad 27 
december 2022 från förvaltningschef Helena Ståhl 

Beslutet ska skickas till 

Hälsa-och omsorgsförvaltningen 

I Utd<ag,bestyrl<,nd, 

Sida 
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Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

jb 

§ 12 Revisorer 2023-2026 
Dnr 2023-00016 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

- Informationen läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 december 2022 att för 
mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026 utse revisorer i enlighet 
med kommunallagen 9 kap 1 §. Följande personer valdes: 

Ledamöter: 

1) Per-Ola Stenson (C) 

2) Agneta Malm (S) 

3) Wallentin Andersson (SD) 

4) Kjell-Åke Persson (KD) 

5) Margot Malmqvist (S) 

6) Veronica Wästergård (M) 

Ordförande: Agneta Malm (S) 

Vice ordförande: Per-Ola Stenson (C) 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Revisorer 2023-2026" daterad 21 december 2022 från 
förvaltningschef Helena Ståhl 

Beslut "Revisorer 2023-2026" KF 2022-11-28 § 153 

Beslutet ska skickas till 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

I Utd,.gsbosty,k,nde 

Sida 
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2023-01-26 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 13 Om- och tilläggsbudget 2023 
Dnr 2023-00013 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

Punkten utgår från mötet 

I Ut<hagsbosty,konde 

Sida 
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Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

;fl 

§ 14 Information 
Dnr 2023-00023 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning av ärendet 

Information 

Förvaltningschef Helena Ståhl och ordförande Jimmy Ekborg (C) informerar 
om Hälsa- och omsorgs nämndplan för 2023 samt om budgeten för 2022. 

Väntelistan särskilt boende 

Områdeschef Mensur Numanspahic informerar 

Väntelista till SÄBO: 10 personer (1 tackat ja till Bergfast), 4 av dessa bor 
på korttidsboende och 6 bor hemma 

Väntelista parboende: 2 

Lediga lägenheter: 3 lediga lägenheter; 2 har erbjudits 

Antal på Spången: 10 personer 

Trygg hemgång: 11 personer, varav 6 i Osby och 5 i Lönsboda 

Trygg hemgång hittills i år: 14 personer, varav 8 i Osby och 6 i Lönsboda 

Övergångsboende Bergfast: 1 lägenhet upptagen, 3 lediga 

Kö till trygghetsboende Lönsboda: 18 

Kö till trygghetsboende Osby: Ej aktuellt, omvandling gjord av 4 
lägenheter 

Lex Sarah hitintills i år: 1 Lex Sarah 

Lex Maria: Inga har rapporterats i år. 

Läkemedelsverket: 0 

F orskningspro jekt 

Områdeschef Andriette Näslund informerar om ett nytt forskningsprojekt 
"Säkra personförflyttningar" som pågår hela året ut på Rönnebacken. 

I Utd<ag,OOtyd<ande 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-01-26 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 15 Budget 2023 - LSS 

Dnr 2023-00021 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

- Lägga ner gruppbostad på Västra Storgatan och erbjuda brukarna 
bostäder i någon av övriga LSS-boenden 

Verkställa kvarstående beslut om korttidsvistelse vuxna i en av 
lägenheterna på servicebostaden på Kärleksstigen 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen har inom ramen för budgetarbete 2023 fått i uppdrag att ta 
fram förslag om vilka åtgärder skulle omfattas av omstruktureringen inom 
LSS verksamheterna. Förvaltningens förslag grundas på att: 

- tre nya LSS-bostäder öppnades under hösten 2022 och det fanns ett 
antal lediga lägenheter i två av dessa boenden (gruppbostad på 
Skeingevägen och servicebostad på Kärleksstigen) 

- planerad renovering av Västra Storgatan skulle innebära att brukarna 
som bor där skulle behöva flytta ut tillfälligt och sedan flytta tillbaka 
till sina bostäder på Västra Storgatan 

antalet beslut om korttidsvistelse för vuxna har minskat i o m att två 
av brukarna som har vistats på korttidsboendet för vuxna har fått 
lägenheter i de nybyggda bostäderna 

Förvaltningen har efter jul- och nyårshelgerna satt i gång process med att 
förankra förslaget med berörda brukare, anhöriga / legala företrädare och 
berörd personal, informera intresseorganisationer om planerade åtgärder 
samt förhandla åtgärder med fackliga organisationer. Förslaget om framtida 
boenden för brukarna har presenterats till brukare, anhöriga och legala 
företrädare. De har beretts möjlighet att komma och titta på erbjudna 
lägenheter och detta har i stort sett alla gjort. Så här långt har inga 
synpunkter och / eller krav på annan lösning inkommit till förvaltningen. 
Dialog och förhandling med fackliga organisationer har skett gällande 
organisationsförändring. Förhandlingar gällande framtida placeringar av 
berörd personal är i slutskede och beräknas vara klar v. 3. Presenterat 
förslag har inte möts av någon invändning från fackets sida. 
Nämndsordförande och områdeschef har haft mötet med FUB (Förening för 
utvecklingsstörda barn och ungdomar) och informerat om åtgärder. 

I Utdragsbosty,kando 

Sida 

21 (28) 



rvlOSBY 
~KOMMUN 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Barn konsekvensanalys 

Inga barn påverkas av detta beslut. 

Finansiering 

Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-01-26 

Flyttkostnader kommer att betalas av förvaltningen. Den tjänsten behöver 
upphandlas och i nuläge vet vi inte kostnad för detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Budget 2023 - LSS", daterad 18 januari 2023 från 
områdeschef Mensur Numanspahic 

Beslutet ska skickas till 

Förvaltningschef Helena Ståhl 

Områdeschef Mensur Numanspahic 

I Utdrng,bosiy,-kando 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-01-26 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 16 Delegationsordning för Hälsa- och 
omsorgsnämnden 
Dnr 2023-00019 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

- Hälsa-och omsorgsnämnden beslutar att anta delegationsordning för 
Hälsa- och omsorgsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen beskriver vilka beslut som nämnden delegerar och till 
vilken politisk nivå eller tjänsteperson. En smärre revidering har gjorts i den 
delegationsordning som antogs av Hälsa-och omsorgsnämnden den 22 juni 
2022 § 42. Förändringen är gulmarkerad och berör rätten att besluta om 
rutiner. Då det finns en övergripande riktlinje för styrdokument beslutad av 
kommunfullmäktige 2022-03-28, §30 som beskriver vilka styrdokument som 
beslutas på vilken nivå föreslår förvaltningen att punkten tas bort från 
delegationsordningen. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Delegationsordning för Hälsa- och omsorgsnämnden" 
daterad 20 december 2022 av förvaltningschef Helena Ståhl 

"Delegationsordning Hälsa-och omsorgsnämnden" daterad 36 januari 2023 

Riktlinje "Styrdokument" KS/2021 :357 beslutad KF 28 mars 2022, §30 

Beslutet ska skickas till 

Hälsa-och omsorgsförvaltningen 

I Utdngsbosty,konde 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-01-26 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 17 Riktlinjer Arbetsmiljöfördelning 
Dnr 2023-00018 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

Hälsa- och omsorgsnämnden beslutar att: 

- Anta riktlinjen gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter att gälla 
från och med 2023-02-01 inom hälsa och omsorgsförvaltningen 

följande fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom hälsa- och 
omsorgsförvaltningen antagen HVN 2019: 19 upphör att gälla fr o m 
2023-02-01 

uppdra åt hälsa-och omsorgsnämndens ordförande att fördela 
arbetsmiljöuppgifter enligt riktlinjen daterad 2022-12-05 till 
förvaltningschef för hälsa och omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsa -och omsorgsnämnden som företrädare för Osby kommun i egenskap 
av arbetsgivare ansvarar för arbetsmiljön i de verksamheter som ligger inom 
nämndens ansvarsområde. Det ligger på arbetsgivarens högsta ledning, i 
detta fall hälsa-och omsorgsnämnden att påbörja uppgiftsfördelningen. 
Ledningen har därefter en fortlöpande skyldighet att löpande bevaka att 
uppgiftsfördelningen i praktiken fungerar och vid behov göra justeringar. 

På grund av organisationsförändringar samt för att få en och samma riktlinjer 
för fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom samtliga nämnder har ett nytt 
förslag tagits fram. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Riktlinjer Arbetsmiljöfördelning" daterad 20 december 
2022 från förvaltningschef Helena Ståhl. 

Riktlinje till fördelning av arbetsmiljöuppgifter daterad 5 december 2022 

Beslutet ska skickas till 
Hälsa-och omsorgsförvaltning 
Förvaltningschef Helena Ståhl 

I Utdrngsbestyrlrnnde 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-01-26 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

§ 18 Beslutsattestanter och ersättare 2023-2026 
Dnr 2023-00017 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

Hälsa och omsorgsnämnden beslutar att 

Godkänna attestregementet enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Attestreglementet för perioden 2023 - 2026 bygger på uppdelningen som 
görs i Procedo där attesträtten följer befattning. Detta innebär bland annat att 
ersättare blir samtliga enhetschefer inom det område de tillhör. 

Inom varje område kommer också områdeschef att fungera som ersättare för 
de enhetschefer som ingår i respektive område. 

Förvaltningschef har attesträtt för hela förvaltningen. 

Nämnden delegerar till förvaltningschef att besluta om förändringar under 
mandatperioden 2023 -2026. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Tjänsteskrivelse attestreglemente HoO 2023-2026", 
daterad 16 december 2022 från förvaltningschef Helena Ståhl och controller 
Kenneth Lindhe. 

Bilaga 1: "Attestreglemente Hälsa och omsorg 2023 - 2026" 

Beslutet skickas till: 

F örvaltningschef Helena Ståhl 

Juster~ es signatur 

n I tE--
I Utdmgsbostyrlomdo 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-01-26 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

§ 19 Delegationsbeslut till Hälsa- och 
omsorgsnämnden 2023 
Dnr 2023-00006 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

- Anmälda delegationsbeslut, 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 omsorgsnämnden 
får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det hälsa- och 
omsorgsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut"Budget 2023, organisationsförändringar", daterad 27 
december 2022 från förvaltningschef Helena Ståhl. 

Delegationslista "Delegationsbeslut ÄO (äldreomsorg) december 2022", 
daterad 2022-12-30. 

Delegationslista "Delegationsbeslut LSS SoL december 2022", daterad 
2022-12-30. 

Delegationslista "Delegationsbeslut LSS PA-SFB december 2022", daterad 
2022-12-30. 

I Utdrngsbesty,kando 

Sida 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-01-26 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

;/c 

§ 20 Budgetuppföljning 2022 
Dnr 2022-00002 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

Punkten utgår som egen paragraf och läggs in som informationärende under 
§ 14. 

I Utdrngsbesty,kando 
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Protokoll 
Sammanträdesdatum 

2023-01-26 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes signatur 

~ 

§ 21 Riktlinje Social dokumentation 
Dnr 2023-00031 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

Hälsa-och omsorgsnämnden godkänner uppdatering av riktlinje social 
dokumentation. 

Sammanfattning av ärendet 

En verksamhet som bedriver vård och omsorg har enligt Socialtjänstlagen, 
SoL och SOSFS 2014 :5 * skyldighet att dokumentera. Syftet med denna 
riktlinje är att den sociala dokumentationen gällande handläggning och 
genomförandet av insatser ska ske enligt föreskrivna regelverk och allmänna 
föreskrifter. Detta för att garantera att samtliga verksamheter inom Osby 
kommun dokumenterar på ett likartat sätt. 

Riktlinjen är uppdaterad och reviderad på grund av att nytt 
verksamhetssystem har påverkat omvårdnadspersonalens dokumentation. 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet påverkar inte barn 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Riktlinje social dokumentation" daterad 18 januari 2023 
från områdeschef Andriette Näslund 

Riktlinje "Riktlinje social dokumentation", daterad 26 januari 2023. 

Beslutet ska skickas till 

Mensur Numanspahic 

Andriette Näslund 

UL 
I Utd,agsbostyrlrnndo 
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