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Sammanträdesdatum

2021-06-17
Hälsa- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Sammanträdesrum Osby och digitalt via Microsoft Team, klockan 13:30-16:00

Beslutande

Jimmy Ekborg (C), ordförande
Agneta Malm (S), vice ordförande
Nicklas Mauritzson (SD)
Eva Bendz Johansson (C)
Michael Svensson (S)
Sonja Svenle Pettersson (M)
Rolf Nilsson (S)
Martin Lorentzson (S), tjänstgör för Kristof Pall §§ 27-29
Kristof Pall (SD), §§ 30 - 37
Maria Owiredu (KD)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:
Martin Lorentzsson (S), §§ 30-37
Elisabeth Vestergård (S)

Utses till justerare

Agneta Malm (S)

Justeringens plats och tid

Kontaktcenter, kommunhuset i Osby, tisdagen den 22 juni 2021, klockan 13:30.

Tjänstepersoner m.fl.:
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Områdeschef, Mensur Numanspahic
Boendestödjare, Ingrid Hansson
Bistånds- och LSS handläggare, Towa Nilsson
Socialsekreterare, Beatrice Svensson Cehlin
MAS/verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson
Områdeschef, Andriette Näslund
Verksamhetscontroller, Kennet Lindhe
HR-chef, Anna Olsson
Nämndsekreterare, Marit Löfberg

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
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

2021-06-17

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-22

Förvaringsplats för protokollet

Hälsa- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset i Osby

Underskrift
Marit Löfberg

Datum då anslaget tas ned

2021-07-16
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Ärendelista

Justerandes sign

§ 27

Upprop och protokollets justering

§ 28

Godkännande av dagordning

§ 29

Information

§ 30

Budgetuppföljning per den 31 maj 2021

§ 31

Delegationsrutin Hälsa och omsorg

§ 32

Information

§ 33

Anmälan av delegationsbeslut

§ 34

Anmälningar

§ 35

Ej verkställda beslut 2021, kvartal 1, 2021

§ 36

Kostnadsberäkning av omvandling trygghetsboendet Lindhem till
vård- och omsorgsnoende 2021, 2022 och 2023

§ 37

Avslutning
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§ 27
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)
Sonja Svenle Pettersson (M)
Rolf Nilsson (S)
Martin Lorentzson (S), tjänstgör för Kristof Pall §§ 27-29
Kristof Pall (SD), §§ 30 - 37
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 tisdagen den 22 juni 2021, klockan 13.30.

Justerandes sign
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§ 28
Godkännande av dagordning
-

Justerandes sign

Dagordningen godkänns, efter den av ordförande Jimmy Ekborg (C)
före sammanträdet angivna ändringen att under punkten ”Information” flyttas informationen angående ”IMY förhandssamråd
om Microsofts molntjänster Azure AB och Teams” till punkten
”Anmälningar” samt att ärendet ”Information” delas upp i två punkter.
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§ 29
Information
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Informationen läggs till handlingarna

Socialpsykiatrin inom hälsa- och omsorgsnämnden
Områdeschef, Mensur Numanspahic, informerar om socialpsykiatrin:
- I nuläget finns det ca 60 pågående ärenden, drygt hälften av ärendena kan benämnas som socialpsykiatriärenden, dvs det finns en
psykisk sjukdom/psykisk ohälsa/psykisk diagnos som grund.
- Kraftig ökning av ärende under de senaste åren.
- Fyra boendestödjare som erbjuder insatser i hemmet och har hand
om Träffpunktsverksamheten.
Boendestödjare Ingrid Hansson tillsammans med en klient berättar om vad
boendestöd betyder i vardagen.

Personalekonomisk redovisning 2020
HR-chef, Anna Olsson, informerar:
Under 2020 har Hälsa och välfärd haft 352 årsarbetare, totalt 408 årsarbetare.
Personalomsättningen under 2020 har varit 13;2% (54 personer).
Sjukfrånvaron har under 2020 varit 6,3%.

Justerandes sign
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§ 30
Budgetuppföljning per den 31 maj 2021
HON/2021:2 042
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Budgetuppföljningen per den 31 maj 2021, med en negativ avvikelse
på 3.042 tkr, godkänns.

-

Meddela kommunstyrelsen att förvaltningen på grund av kostnader
för covid-19 inte kommer att kunna hålla budgeten innevarande år.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet har inga konsekvenser för barn.
Sammanfattning av ärendet
I denna uppföljning har förvaltningen valt att fullt ut ta med de kostnader vi
haft för covid under året, samt prognostiserat de ytterligare kostnader förvaltningen räknar med under resterande del av 2021. I tidigare uppföljningar
har dessa kostnader inte funnits med men i dag räknar förvaltningen inte
med att få några bidrag från staten för dessa. Det innebär att de kommer att
belasta vårt resultat. Tack vare ett periodiserat bidrag från 2020 på cirka
2 600 tkr, samt ett stort överskott inom våra LSS-verksamheter blir prognosen ett minus på 3 042 tkr. Detta kan jämföras med prognostiserade kostnader för covid på cirka 7 900 tkr. I realiteten innebär detta att innevarande år,
om vi bortser från covid, går med ett mindre plus.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2021”, daterad den 10 juni 2021, från
verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe och förvaltningschef, Helena Ståhl.
Stratsysrapport: ”Uppföljning maj 2021 nämnderna, Hälsa- och omsorgsnämnden”.
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Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Kommunstyrelsen för information
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe
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§ 31
Delegationsrutin Hälsa och omsorg
HON/2021:47 002
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Godkänna de uppdaterade delegationsrutinerna:
- Kommunal hälso- och sjukvård, delegering – medicinskrättslig
- Kommunal hälso- och sjukvård, delegation vägledning sjuksköterska (ssk)
- Delegationsblankett sjuksköterska

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn då det handlar om delegationsriktlinjer inom hälsooch sjukvård.
Sammanfattning av ärendet
Delegationsriktlinjerna har uppdaterats liksom delegationsblanketten och
vägledning för sjuksköterska vid delegation.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Delegationsrutin Hälsa och omsorg”, daterad den 3 juni
2021, från MAS/verksamhetsutvecklare Lina Bengtsson och förvaltningschef Helena Ståhl.
Delegationsriktlinje ”Kommunal hälsa- och sjukvård, delegering – medicinskrättslig”, daterad 2019-08-22.
Delegationsriktlinje ”Kommunal hälso- och sjukvård, Delegation vägledning ssk”, daterad 2021-03-29.
”Delegationsblankett sjuksköterska”.
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Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
MAS/Verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson
Områdeschef, Andriette Näslund
Områdeschef, Mensur Numanspahic
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§ 32
Information
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Informationen läggs till handlingarna.

MAS/verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson informerar:
Väntelista särskilt boende
På väntelistan till särskilt boende är det 19 personer, varav 1 personer på
Spången.
Det finns inga lediga lägenheter.
På korttidsboendet Spången är 7 platser belagda.
Trygg hemgång finns det 8 aktuella ärenden, varav 5 i Osby och 3 i Lönsboda.
Totalt i trygg hemgång hittills under 2021 har det varit 55 beslut (41 i Osby
och 14 i Lönsboda).
Övergångsboende Bergfast 1 person.
På väntelista till trygghetsboende i Lönsboda är det 20 personer (7-8 aktuella) och på väntelista för trygghetsboende i Osby är det 2 personer.
Under 2021 har följande anmälningar gjorts:
Lex Sarah-anmälningar: Sex (6)
Lex Maria-anmälningar: Noll (0)
Inom LSS:
Ej verkställda inom LSS: 0
LSS-boende beviljade: Det finns en (1) extern placering inom LSS.
Covid-19
Lättnader i skyddsutrustningen för vårdpersonalen, munskydd används i all
patientnära vård, samt visir vid misstänkt smitta.
Områdeschef Andriette Näslund informerar:
Sjuksköterskesituationen
Under sommaren kommer bemanningen av sjuksköterskor att gå ned till två
sjuksköterskor på kvällar och helger.
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Förvaltningschef Helena Ståhl informerar:
Indikatorer för måluppfyllelse
Informerar om hur arbetet pågår om måluppfyllelserna för hälsa- och omsorgsnämndens mål.
Kartläggningen av den psykosociala situationen inom hälsa- och omsorg
Handlingsplan har tagits fram.
Utvecklingsdagar har genomförts och coaching fortsätter.
Caféträff
Det planeras för en caféträff fredagen den 15 oktober 2021, med hälsa- och
omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och förvaltningsledningen.
Ordförande Jimmy Ekborg (C) informerar:
Återrapporterar från budgetberedningens möten där ordförande Jimmy
Ekborg (C) har redovisat underlagen från hälsa- och omsorgsnämnden.
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§ 33
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 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.

Beslut tagna mellan den 1 maj – 31 maj 2021 i hälsa- och omsorgsnämnden
Ärendetyp
LSS
Äldreomsorg enligt SoL

Bifall
4
72

Avslag
0
1

Ej tillämplig
1

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
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§ 34
Anmälningar
HON/2021:53 000
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Anmälningarna läggs till handlingarna.

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

Beslut/dom, daterad den 24 maj 2021, från Förvaltningsrätten i
Malmö

-

Skrivelse ”Förhandssamråd om Azure AD och Teams”, daterad den
2 juni 2021, från Integritetsskydds myndigheten IMY, från enhetschef Catharina Fenquist.

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
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§ 35
Ej verkställda beslut 2021, kvartal 1, 2021
HON/2021:46 730
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Rapport ej verkställda beslut för 1:a kvartalet 2021, godkänns.

-

Överlämna informationen till kommunens revisorer och till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Beslut enligt socialtjänstlagen (SOL) och lagen som stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) ska omedelbart verkställas av
kommunen.
I de fall 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.
Just nu har vi 13 beslut som är inrapporterade till IVO som ej verkställda
beslut: ett av dessa är nyanmält. Detta innebär att sedan inrapporteringen för
kvartal 4 år 2020 har 10 beslut antingen verkställts eller avslutat utan verkställighet (till exempel när den enskilde tackar nej till insatsen av olika skäl).
Av de 13 beslut som är anmälda är 6 beslut enligt LSS (3 beslut gäller ledsagning och 3 beslut gruppbostad); 6 beslut är enligt Sol äldre (beslut om
vård och omsorgsboende) och 1 beslut är inom socialpsykiatri (kontaktperson).
Ytterligare ett yttrande om ej verkställt beslut har begärts av IVO; gällde
insatsen ledsagning enligt LSS. IVO har avslutat ett ärende (även detta
gällde beslut om ledsagning enligt LSS) utan vidtagna åtgärder.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Ej verkställda beslut 2021” daterad den 31 maj 2021, från
områdeschef Mensur Numanspahic och förvaltningschef Helena Ståhl.
Sammanställning ej verkställda beslut, kvartal 1, 2021.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Kommunens revisorer (identifierbara)
Kommunstyrelsen för anmälan (endast protokollsutdragen)
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§ 36
Kostnadsberäkning av omvandling trygghetsboendet
Lindhem till vård- och omsorgsnoende 2021, 2022 och
2023
HON/2021:48 734
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Utredningsuppdraget att kostnadsberäkna en omvandling av trygghetsboendet på Lindhem till vård- och omsorgsboende 2021-20222023, godkänns.

-

Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta enligt utredningsförslaget
under förutsättning att hälsa-och omsorgsnämnden tilldelas äskade
medel i 2022-årsbudget och flerårsplanen.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av ökat behov av vård- och omsorgsboendeplatser med en
aktuell väntelista på 18 personer som har ett beviljat biståndsbeslut och
därmed en ökad risk att nämnden får vitesföreläggande från IVO för ej
verkställda beslut, har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att kostnadsberäkna en omvandling av trygghetsboendet på Lindhem till vård och omsorgsboende (VoBo). Flera av de som väntar på att få verkställt sitt beslut
om VoBO har anmälts mer än en gång till IVO, vilket innebär att de väntat
6 månader eller längre. Förutom att socialtjänstlagen föreskriver att beslut
ska verkställas inom tre månader och att nämnden alltså inte kan följa lagen
så är det en stor olägenhet och otrygghet för de personer som har stort behov
av 24 timmars vård-och omsorg att inte kunna få sitt beslut verkställt. Det är
ofta också en stor belastning för närstående.
Sedan 2015 har förvaltningen tillhandahållit icke-biståndsbedömt trygghetsboende för personer 70 år och äldre på Lindhem. Dessa platser fungerade
tidigare som biståndsbedömt VoBo. På grund av en anpassning av budget
och en då minskad efterfrågan på VoBo- platser omvandlades platserna
temporärt till trygghetsboende. Redan vid omvandling fanns det med i planeringen att det i en framtid skulle behövas en återgång till VoBo när behovet utifrån demografin ökade. Den preliminära beräkningen var att detta
skulle inträffa runt 2022. Dock har det ökade behovet infallit något tidigare
en beräknat och under 2020 har det varit en dramatisk ökning med resultatet
att istället för 4-5 personer som väntar har vi nu under längre tid haft 17-18
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personer. Pandemin och med en viss underdödlighet på VoBo har förmodligen bidragit till att behovet har ökat snabbare än förväntat.
För att kunna omvandla trygghetsboendet till ett VoBo behövs personalresurser 24/7 då de som idag bor på trygghetsboendet endast har behovsbedömda hemtjänstinsatser.
Förvaltningen har gjort en inventering av behov hos de personer som i nuläget har en lägenhet på trygghetsboendet och prognosticerat kommande behov hos dessa. Beräkning av kostnader kan förändras med tanke på osäkerheten kring vårdtagarnas förväntade behov. Beräkningen av budget är gjord
på en succesiv förändring och ökning av antalet platser.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Utredningsuppdrag att omvandla trygghetsboende på
Lindhem till vård- och omsorgsboende 2021-2022-2023”, daterad den 1 juni
2021, från områdeschef Andriette Näslund och förvaltningschef Helena
Ståhl.
Förslag ”Utredningsuppdrag att omvandla trygghetsboende på Lindhem till
vård- och omsorgsboende 2021-2022-2023”, daterad den 1 juni 2021, från
enhetschef Yvonne Vestblom och områdeschef Andriette Näslund.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Områdeschef, Andriette Näslund
Enhetschef, Yvonne Vestblom
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§ 37
Avslutning
Hälsa- och omsorgsnämndens ordförande Jimmy Ekborg (C) tackar för gott
samarbete och önskar hälsa- och omsorgsnämndens ledamöter, ersättare och
tjänstemännen en trevlig sommar.
På hälsa- omsorgsnämndens vägnar önskar vice ordförande Agneta Malm
(S) ordföranden detsamma.
Förvaltningschef, Helena Ståhl önskar det samma.
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