
 

Hälsa- och omsorgsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(16) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-20  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby och digitalt via Microsoft Teams, klockan 13:30-15:45  

Beslutande Jimmy Ekborg (C), ordförande 
Agneta Malm (S), vice ordförande 
Nicklas Mauritzson (SD) 
Eva Bendz Johansson (C) 
Michael Svensson (S) 
Martin Lorentzon (S), tjänstgör för Sonja Svenle Pettersson (M), §§ 17-19 
Sonja Svenle Pettersson (M), §§ 20-26  
Rolf Nilsson (S) 
Kristof Pall (SD) 
Maria Owiredu (KD) 
  

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Martin Lorentzsson (S), §§ 20-26 
Elisabeth Vestergård (S) 
 

Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg  

Utses till justerare Agneta Malm (S)  
 
Justeringens plats och tid Kontaktcenter, kommunhuset i Osby, tisdagen den 25 maj 2021, klockan 16:00.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
17-26 

 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 2021-05-20  

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-25 Datum då anslaget tas ned 2021-06-18 

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

§ 18 Godkännande av dagordning 

§ 19 Information 

§ 20 Anmälningar 

§ 21 Anmälningar av delegationsbeslut 

§ 22 Budgetuppföljning per den 30 april 2021 

§ 23 Budget 2022 

§ 24 Brukarundersökning LSS 2020 

§ 25 Uppföljning handlingsplan fullmäktigeberedningen "Framtidens 
äldreomsorg 2016-2030" 

§ 26 Tillskapande av två pandemi / beredskapsförråd 
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§ 17 
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) 
Martin Lorentzon (S), tjänstgör för Sonja Svenle Pettersson (M), §§ 17-19 
Sonja Svenle Pettersson (M), §§ 20-26  
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 tis-
dagen den 25 maj 2021, klockan 16:00. 
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§ 18 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 19 
Information 
 
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Förvaltningschef, Helena Ståhl informerar: 
 
Information angående covid-19 
Det finns ingen smitta i boenden. 
Inväntar riktlinjer från Vårdhygien angående restriktionerna 
Fortsatt munskydd hela arbetspasset.  
Visir används enbart i patientnära vård. 
 
Äldreomsorgslag 
En utredning, tillsatt av regeringen, pågår om en ny äldreomsorgslag som 
ska kompletterar socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser om vård och 
omsorg om äldre och som bland annat innehåller bestämmelser om en nat-
ionell omsorgsplan, överväga och vid behov lämna förslag som stärker till-
gången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. 
 
Övrig information 
 
Psykosociala kartläggningen  
Förvaltningens ledningsgrupp har påbörjat utbildning och coaching enligt 
den handlingsplan som togs fram vid den psykosociala kartläggningen av 
ledningsorganisationen inom hälsa och omsorg. 
 
Revision 
Revision av LSS-verksamheten pågår. 
 
 
 
Områdeschef, Mensur Numanspahic, informerar: 
 
Väntelista särskilt boende 
På väntelistan till särskilt boende är det 17 personer, varav 1 personer på 
Spången. 
Det finns inga lediga lägenheter. 
 

På korttidsboendet Spången är 11 platser belagda. 
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Trygg hemgång finns det 4 aktuella ärenden, varav 3 i Osby och 1 i Löns-
boda. 
Totalt i trygg hemgång hittills under 2021 har det varit 46 beslut (33 i Osby 
och 13 i Lönsboda). 
 

Övergångsboende Bergfast 0 personer. 
 

På väntelista till trygghetsboende i Lönsboda är det 20 personer (7-8 aktu-
ella) och på väntelista för trygghetsboende i Osby är det 2 personer. 
 

Under 2021 har följande anmälningar gjorts: 
Lex Sarah-anmälningar: Två (2) 
Lex Maria-anmälningar: Noll (0)  
 
Inom LSS: 
Ej verkställda inom LSS: Sex (6) varav tre boendebeslut 
 

LSS-boende beviljade: Fyra (4) 
 

Det finns en (1) extern placering inom LSS. 
 
 
Övrigt 
 
Agneta Malm (S) ställer frågan om hur det ser ut inom sjuksköterskeorgani-
sationen? 
 
Förvaltningschef Helena Ståhl svarar att det fortfarande är bekymmersamt 
det finns inga sökande till tjänsterna. Kan eventuellt leda till att bemanning-
en kommer att reduceras under sommaren. 
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§ 20 
Anmälningar 
 
HON/2021:7   000 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Anmälningarna läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Till hälsa- och omsorgsnämnden, till och med den 30 april 2021, har in-
kommit följande handlingar. 
 

- Beslut/dom, daterad den 23 april 2021, från Förvaltningsrätten i 
Malmö 

 
 
Ovanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
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§ 21 
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 april – 30 april 2021 i hälsa- och om-
sorgsnämnden 
 
Ärendetyp Bifall  Avslag Ej tillämplig 
LSS        7          0 
Äldreomsorg enligt SoL      85          0          0 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
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§ 22 
Budgetuppföljning per den 30 april 2021 
 
HON/2021:2   042 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Budgetuppföljningen per den 30 april 2021, godkänns. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden prognosticerar ett mindre överskott för de delar av förvaltningen 
som är kvar efter den 1 april. Totalt hamnar resultatet ett plus med 308 tkr. I 
denna prognos är de överflyttningar som gjorts till den nya förvaltningen 
Arbete och välfärd med. Vi har erhållit 2 600 tkr för covidkostnader under 
2021 vilket bidrar till det positiva resultatet. Äldreomsorgen prognosticerar 
ett mindre underskott medan Funktionsstöd räknar med ett större överskott 
som är relaterat till nya verksamheter och verkställighet på hemmaplan. Vi 
beräknar att budgeten för socialpsykiatrin är underfinansierad och bedömer 
att de placeringar som är gjorda kommer att gå utöver budget med ca 880 
tkr. 

Förvaltningen vill särskilt uppmärksamma att inga covidkostnader för 2021 
har tagits med i denna prognos då det fortfarande är oklart om vi kommer att 
få ersättning för dessa från staten. De signaler som kommit indikerar dock 
på att ingen sådan kompensation kommer, vilket skulle försämra årets pro-
gnos med cirka 6 300 tkr. Vi har ansökt om 1 700 tkr för covidkostnader för 
december. Om vi får det sökta beloppet men ingen kompensation för 2021 
skulle det betyda en nettoförsämring med ca 4 600 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2021”, daterad den 11 maj 2021, från 
förvaltningschef, Helena Ståhl och verksamhetscontroller Kenneth Lindhe. 

Stratsysrapport Uppföljning april 2021 Hälsa och omsorgsnämnden. 
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Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsnämnden 
Ekonomienheten 
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe 
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§ 23 
Budget 2022 
 
HON/2021:1   041 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Godkänna budgetinformationen och överlämna den till budgetbered-
ningen. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av övergripande och informativ karaktär och berör därför inte 
barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Information om arbetet med budget 2022 och flerårsplanen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Budget 2022 och flerårsplan” daterad den 18 maj 2021, 
från förvaltningschef Helena Ståhl. 
Powerpointpresentation redovisas på nämndsmötet. 

 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsnämnden 
Budgetberedningen 
 

 

 
 

   



 

Hälsa- och omsorgsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(16) 

Sammanträdesdatum 
2021-05-20  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 24 
Brukarundersökning LSS 2020 
 
HON/2021:30   731 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Brukarundersökningen LSS 2020, godkänns. 
 

- Ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en handlingsplan utifrån re-
sultatet i brukarundersökningen. 

 

Barnkonsekvensanalys 
Inom LSS-verksamheten i Osby kommun innefattas såväl barn som vuxna.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Årligen genomförs en brukarundersökning inom LSS-verksamheten inom 
Osby kommun. Olika typer av digitala verktyg används för att alla brukare 
ska kunna svara utifrån sina förutsättningar. Det är alltid svårt att avgöra om 
alla brukare har fått bästa möjliga möjlighet att svara men verksamheten 
försöker hitta bra lösningar för att ge alla brukare möjlighet att uttrycka sin 
åsikt.  

Resultatet under året kan ha påverkats av covid-19 då många brukare har 
drabbats av förändringar och anpassningar till följd av restriktioner. Ibland 
kan det vara svårt att förklara och förhålla sig till. Trots att det varit påfres-
tande  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Brukarundersökning LSS 2020”, daterad den 4 maj 2021, 
från MAS/verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson och förvaltningschef, 
Helena Ståhl. 

Sammanställning av brukarundersökningen, daterad den 23 april 2021, från 
Kolada. 

 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
MAS/verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson  
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§ 25 
Uppföljning handlingsplan fullmäktigeberedningen 
"Framtidens äldreomsorg 2016-2030" 
 
HON/2021:31   730 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

Föreslå kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

 

- Uppföljningen av handlingsplan för fullmäktigeberedningen ”Fram-
tidens äldreomsorg 2016-2030”, godkänns. 
 

- Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med handlingsplanens 
förslag till åtgärder. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställde i enighet 2017-02-13 §14 betänkandet från 
fullmäktigeberedningen för ”Framtidens äldreomsorg 2016-2030”. Betän-
kandet antogs som ett långsiktigt och strategiskt visionsdokument för hur 
den kommunala äldreomsorgen i Osby kommun bäst ska organiseras och 
planeras under perioden 2016-2030. Kommunfullmäktige beslutade också 
att nämnden regelbundet ska redovisa för kommunfullmäktige hur långt 
verksamheterna kommit i arbetet med att förverkliga intentionerna i betän-
kandet. 
Visionsdokumentet pekar bland annat ut åtgärder och faktorer som syftar till 
att den av Vårdanalys förväntade kostnadsökningen för äldreomsorgen på 
20-40%, som oavsett hur omsorgen organiseras kommer att behövas på 
grund av demografiutvecklingen, ska hamna på den lägre nivån runt 20% 
för Osby kommuns äldreomsorg. 
 
Vård och omsorgsnämnden fastställde 2017-12-14 §96 en handlingsplan för 
de målområden som lyftes fram som framgångsfaktorer i visionsdokumentet 
samt beslutade att handlingsplanen skulle följas upp årligen. 
 
Handlingsplanen är indelad i följande sex (6) målområdena med olika tids-
bestämda aktiviteter kopplade till beredningens slutsatser: 
- Kostnadseffektivt mötande av den demografiska utvecklingen 
- Personcentrerad vård och trygg omsorg 
- Öka kommunens attraktivitet  
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- Attraktiv arbetsgivare 
- Kostnadseffektivitet avseende lokaler 
- Välfärdsteknologi 
 
Uppföljningen för perioden 2018-2020 visar att nämnden har genomfört en 
del åtgärder som går i linje med strategin för att möta de utmaningar som 
Osby kommun står inför. Förvaltningen har bland annat sett över behovet av 
vård och omsorgsboende och initierat processer avseende kostnadseffekti-
vare vård och omsorgsboende i Lönsboda och på Lindhem. Vi har också 
infört en förebyggande process där arbetsterapeut numera alltid deltar i bi-
ståndsprocessen. Vi har genomfört flera åtgärder avseende attraktivitet som 
arbetsgivare och digitalisering. Dessa insatser har genomförts utan någon 
förstärkning av äldreomsorgens budget. Tvärtom har nämnden under peri-
oden fått uppdrag att genomföra anpassningsåtgärder inom äldreomsorgen 
vilket har minskat och negativt påverkat möjligheterna att följa strategierna 
och intentionerna i visionsdokumentet.  
Istället för att kunna öka resurserna för t ex anhörigstöd, demenssjukskö-
terska, uppsökande verksamhet, och fler mötesplatser för äldre som före-
slogs av äldreberedningen har tyvärr resurserna behövts minskas. Dietist-
uppdraget har också tagits bort vilket innebär att sjuksköterskor får utföra 
nutritionsuppdragen och som kompliceras av svårigheter att rekrytera sjuk-
sköterskor till vakanta tjänster. Anpassningsuppdrag inom ledningsorgani-
sationen har gett konsekvenser som påverkar förmågan att leda verksamhet-
en på ett effektivt sätt. 
 
Senast en förstärkning av resurserna inom äldreomsorgen gjordes var den 
tidsbegränsade statliga bemanningssatsningen under perioden 2015-2018. 
Någon utökning av äldreomsorgens ram under perioden 2016-2020, löneök-
ningar exkluderade, har inte skett. De utökningar av budgetramen som 
nämnden tilldelats under dessa år har fått läggas på andra verksamheter 
inom nämndens ansvarsområden och äldreomsorgens ram har istället mins-
kats. 
 
Under 2021 har äldreomsorgens budget, tack vare statliga statsbidrag för en 
förstärkning av äldreomsorgen, fått utökade resurser som har möjliggjort en 
välbehövlig utökning av bemanningen inom vissa delar av vård och om-
sorgsboendena, en förstärkning av Trygg hemgång och hemtjänst samt en 
möjlighet att utöka antalet korttidsplatser. Några övriga utökningar i linje 
med beredningens strategi har det dock inte funnits medel till.  
 
Det finns en därför stor oro i förvaltningen och i nämnden att genomförda 
anpassningar, som till stor del har påverkat det förebyggande arbetet och 
som har gått stick i stäv med beredningens betänkande, minskar möjligheten 
att kostnadseffektivt och kvalitetsmässigt möta de utmaningar som nu, fem 
år in i ”framtidens äldreomsorg”, står på tröskeln.  
Även utmaningen med covid-19 har påverkat arbetet med att möta framti-
dens utmaningar.  
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Förvaltningen vill understryka att det är hög tid att fullfölja intentionerna i 
det av fullmäktige fastställda visionsdokumentet om Osby kommun ska 
klara av att begränsa kostnadsökningarna till 20% fram till 2030. För att 
klara att ge god och patientsäker vård till den ökande andel äldre i Osby 
kommun kommer äldreomsorgen att kosta mer och behöva mer resurser- 
frågan är bara hur mycket, 20% eller 40%? 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av handlingsplan för fullmäktigeberedningen 
Framtidens äldreomsorg 2016-2030” daterad den 7 maj 2021, från förvalt-
ningschef Helena Ståhl och områdeschef Andriette Näslund. 

Uppföljning handlingsplan 2018-2020 – Fullmäktigeberedningens betän-
kande ”Framtidens äldreomsorg 2016-2030”. 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige beslut 2017-02-13, § 14. 

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2017-12-14, § 96.  

Betänkande fullmäktigeberedningen ”Framtidens äldreomsorg 2016-2030”, 
2016-09-26. 

 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 26 
Tillskapande av två pandemi / beredskapsförråd 
 
 
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
 

- Ge förvaltningen i uppdrag att utreda hur många månaders pandemi- 
och beredskapslager som behövs och kostnadsberäkna dessa. 
 

- Utredningen ska vara klar till nämndens sammanträde den 23 sep-
tember 2021. 

 
 
Sammanfattning 
Ordföranden Jimmy Ekborg (C) har initierat frågan om hur många och hur 
stora pandemi- och beredskapslager kommunen bör ha. 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helenas Ståhl 
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