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Sammanträdesdatum

2022-04-21
Hälsa- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Lilla Salongen, Borgen, Osby klockan 13:30-15:55

Beslutande

Jimmy Ekborg (C), ordförande
Elisabeth Vestergård (S), tjänstgör för Agneta Malm (S)
Nicklas Mauritzson (SD)
Eva Bendz Johansson (C)
Michael Svensson (S)
Sonja Svenle Pettersson (M)
Rolf Nilsson (S)
Michael Roslund (SD)
Maria Owiredu (KD)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:
Sofie Persson (C)
Marie Ekelöf (S)
Iija Augustsson (M)

Utses till justerare

Rolf Nilsson (S)

Justeringens plats och tid

Kansliet, kommunhuset i Osby, fredagen den 29 april 2022, klockan 09:00.

Tjänstepersoner m.fl.:
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Controller, Camilla Hallberg
Områdeschef, Mensur Numanspahic
Områdeschef, Andriette Näslund
MAS/Verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson
Nämndsekreterare, Marit Löfberg

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Marit Löfberg

Ordförande
Jimmy Ekborg (C)
Justerare
Rolf Nilsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Hälsa- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-04-21

Datum då anslaget sätts upp

2022-04-30

Förvaringsplats för protokollet

Hälsa- och omsorgsförvaltningen, kommunhuset i Osby

Underskrift
Marit Löfberg

Datum då anslaget tas ned

2022-05-23

15-26
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Sammanträdesdatum

2022-04-21
Hälsa- och omsorgsnämnden

Ärendelista

Justerandes sign

§ 15

Upprop och protokollets justering

§ 16

Godkännande av dagordning

§ 17

Svar på medborgsförslag
TV-apparater i rum på äldreboenden - Eva Hermansson

§ 18

Information

§ 19

Anmälan av delegationsbeslut

§ 20

Anmälningar

§ 21

Budgetuppföljning per den 31 mars 2022

§ 22

Uppföljning av förebyggande hembesök

§ 23

Patientsäkerhetsberättelse 2021

§ 24

Revidering av riktlinje; Kommunal hälso- och sjukvård - Ansvar,
definitioner och tillsyn

§ 25

Nämndinitiativ, införande av språkkrav och språktest

§ 26

Val av ny ersättare i Hälsa- och omsorgsnämndens individutskott
efter Kristof Pall (SD)

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-04-21
Hälsa- och omsorgsnämnden

§ 15
Upprop och protokollets justering
Ledamöter som är närvarande vi dagens sammanträde:
Jimmy Ekborg (C), ordförande
Elisabeth Vestergård (S), tjänstgör för Agneta Malm (S)
Nicklas Mauritzson (SD)
Eva Bendz Johansson (C)
Michael Svensson (S)
Sonja Svenle Pettersson (M)
Rolf Nilsson (S)
Michael Roslund (SD)
Maria Owiredu (KD)
Hälsa- och omsorgsnämnden utser Rolf Nilsson (S) att tillsammans med
ordförande Jimmy Ekborg (C) justera dagens protokoll.
Ordförande Jimmy Ekborg (C) informerar att dagens protokoll justeras fredagen den 29 april 2022, klockan 09:00.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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2022-04-21
Hälsa- och omsorgsnämnden

§ 16
Godkännande av dagordning
-

Justerandes sign

Dagordningen godkänns.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-04-21
Hälsa- och omsorgsnämnden

§ 17
Svar på medborgsförslag - TV-apparater i rum på
äldreboenden - Eva Hermansson
HON/2022:29 730
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Bifalla medborgarförslaget avseende TV på korttidsenheten Spången
Rehab.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn då målgruppen för korttidsenheten Spången är
vuxna.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag inkommen den 24 januari 2022 föreslår förslagsställaren
att samtliga rum på Rönnebacken ska ha en TV-apparat. Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari 2022 att översända förslaget till hälsa- och
omsorgsnämnden för utredning och beslut samt besvarande. När det gäller
permanent boende på vård-och omsorgsboende finns redan möjligheten att
installera TV och få tillgång till basutbudet i ComHem i samtliga lägenheter. Varje hyresgäst ansvarar själv för inköp och installation av TV.
På korttidsenheten Spången Rehab försvann denna möjlighet på grund av
tekniska problem kopplat till ComHem och fiberinstallation 2016. Personer
som vistas på korttidsbeslut på Spången Rehab har därför hänvisats till TV i
allmänna utrymmen som vardagsrum eller TV-tittande via surfplattor. Med
anledning av medborgarförslaget har förvaltningen inlett en utredning som
syftar till att säkerställa att alla rum på Spången successivt kan utrustas med
TV med prioritering av de rum som används till växelvård. Förvaltningen
föreslår att nämnden bifaller medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Medborgaförslag – TV-apparater i rum på äldreboenden”,
daterad den 223 mars 2022, från förvaltningschef Helena Ståhl.
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-14, § 18.
Medborgarförslag ”TV-apparater på äldreboende” inkommen den 24 januari
2022 från Eva Hermansson
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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2022-04-21
Hälsa- och omsorgsnämnden

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Förslagsställare, Eva Hermansson
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Enhetschef, Susanne Persson
Områdeschef, Mensur Numanspahic
Kommunsekreterare, Robin Skoglund

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-04-21
Hälsa- och omsorgsnämnden

§ 18
Information
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Informationen läggs till handlingarna.

MAS/verksamhetsutvecklare Lina Bengtsson informerar:
Covid-19
Endast enstaka fall. Munskydd används vid patientnära vård.
Väntelistan särskilt boende
På väntelistan till särskilt boende är det 9 personer, varav 2 personer på
Spången
Väntelistan parboende är det 1 person.
Det finns inga lediga lägenheter.
På korttidsboendet Spången är 9 platser belagda.
Trygg hemgång 6 aktuella ärenden, varav 2 i Osby och 4 i Lönsboda.
Totalt i trygg hemgång hittills under 2022 har det varit 29 beslut (20 i Osby
och 9 i Lönsboda).
Övergångsboende Bergfast 2 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: 1 anmälan
Lex Maria-anmälningar: 1 anmälan, avser 2021, rapporterades under 2022
LSS-byggnationer
Alla tre byggnationerna är i gång och följer tidplanen.
Osbymodellen
Det görs ett omtag med Osbymodellen, som är en samverkan mellan förvaltningarna, Arbete och välfärd, Barn och utbildning och Hälsa och omsorg. Styrgrupp är bildad och arbetet med framtagning av riktlinjer pågår.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-04-21
Hälsa- och omsorgsnämnden

Områdeschef Andriette Näslund, informerar:
Vård- och omsorgsboendet Solhem
12-13 vårdtagare är inflyttade, finns plats för 16 vårdtagare.
Vård- och omsorgsboende i Lönsboda
Projektgrupp är bildad med personal i Lönsboda.
Beräknas vara klart i mitten av 2024.
Förvaltningschef Helena Ståhl, informerar:
Nytt bemanningssystem
Införande har genomförts och processkartläggning pågår.
Centralbemanningen
Det nya bemanningssystemet har medför en del problem.
Hälsoriksdagen
Hälsoriksdagen, för politiker och tjänstemän, äger rum den 11-12 maj i
Kristianstad med temat ”Förebyggande och främjande insatser – vems är
ansvaret?”.
Från Hälsa- och omsorgsnämnden kan de som ingår i beredningen anmälas
sig.
Översyn av styrdokument
Det pågår en kommunövergripande översyn av samtliga styrdokument.

Ersättare i hälsa- och omsorgsnämnden Elisabeth Vestergård informerar:
Avgår som ersättare i nämnden för andra politiska uppdrag.
Ledamot i hälsa- och omsorgsnämnden Nicklas Mauritzson informerar:
Nytt låssystem har införts och det fungerar mycket bra.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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2022-04-21
Hälsa- och omsorgsnämnden

§ 19
Anmälan av delegationsbeslut
HON/2022:43 720
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 i hälsa- och omsorgsnämnden:
Mellan den 1 januari – 31 januari 2022
Ärendetyp
Bifall
LSS PA-SFB
3
Äldreomsorg och socialpsykiatri SoL
105

Avslag
1
0

Ej tillämplig

Avslag
2
0

Ej tillämplig

Avslag
1
1
0

Ej tillämplig

3

Mellan den 1 februari – 28 februari 2022
Ärendetyp
Bifall
LSS PA-SFB
5
Äldreomsorg och socialpsykiatri SoL
82
<

1

Mellan den 1 mars – 31 mars 2022
Ärendetyp
LSS PA-SFB
Äldreomsorg
Socialpsykiatrin enligt SoL

Justerandes sign

Bifall
7
73
11

Expedierat

2
0

Utdragsbestyrkande
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2022-04-21
Hälsa- och omsorgsnämnden

Dnr HON/2022:43
Stimulansåtgärder sjuksköterskor.
För att säkra bemanningen av sjuksköterskor sommaren 2022 behövs beslut
som stimulansåtgärder, enligt delegationsordningen KS punkt 3.4, daterad
2022-03-31, från förvaltningschef Helena Ståhl.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen

Justerandes sign
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2022-04-21
Hälsa- och omsorgsnämnden

§ 20
Anmälningar
HON/2022:17 000
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Anmälningarna läggs till handlingarna.

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

Beslut/dom, daterad den 13 januari 2022, från Förvaltningsrätten i
Malmö

-

Beslut/dom, daterad den 17 mars 2022, från Förvaltningsrätten i
Malmö

-

Mötesanteckningar från Rådet för personer med funktionsvariationer
i Osby (Funkisrådet), 2022-03-07

-

Mötesanteckningar från Kommunala pensionärsrådet (KPR),
2022-04-04

-

Granskningsrapport Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 2021

-

Attester 2022-03 Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

-

Bokslut 2021 Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

-

Intern kontrollplan 2022 Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

-

Skrivelse avseende omfattningen i personligt ombud, PO Skånes
uppdrag, inkommen 2022-02-25

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Justerandes sign
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2022-04-21
Hälsa- och omsorgsnämnden

§ 21
Budgetuppföljning per den 31 mars 2022
HON/2022:2 042
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Budgetuppföljningen för Hälsa- och omsorgsförvaltningen med en
prognostiserad budget i balans, avseende mars 2022, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet är av övergripande karaktär och berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Årets första månader präglas fortfarande av pandemin samt införandet av ett
nytt personalsystem vilket gör att kostnadsnivån är hög, framför allt personalkostnaderna. Prognosen bygger på att dessa kostnader kommer att balanseras av statsbidrag samt att verksamheten återgår till ett mer normalt läge
under resterande året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2022”, daterad den 12 april 2022, från
controller Camilla Hallberg och förvaltningschef Helena Ståhl.
Uppföljning mars 2022, Hälsa och omsorgsnämnden.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Controller, Camilla Hallberg

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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2022-04-21
Hälsa- och omsorgsnämnden

§ 22
Uppföljning av förebyggande hembesök
HON/2022:48 723
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Uppföljningen av förebyggande hembesök 2021 godkänns.

-

Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta efter föreslagna förbättringsförslag.

Sammanfattning av ärendet
Vård och omsorgsnämnden gav under hösten 2018 förvaltningen i uppdrag
att redovisa resultaten för verksamheten årligen.
Under 2021 har verksamheten till stor del varit pausad på grund av pandemin. Nämnden fattade beslut att ha verksamheten pausad under vår och
sommar. Både på grund av att minska risk för smitta till äldre, men även för
att kunna använda resursen i verksamheten där det var hör arbetsbelastning
på grund av pandemin.
Verksamheten startade igen under hösten med syfte att komma i kapp med
de besök som missats under innevarande och föregående år. Verksamheten
räknar med vara i kapp för de som inte haft sitt första besök under 2020 och
2021 under 2022. Under innevarande år kommer verksamheten även att
börjar med de som ska ha sitt första besök 2022.
Under 2021 har utförts 25 besök. De få besöken beror på att verksamheten
hade en viss uppstartstid för planering och revidering av material. Resultaten från enkäterna är liknande från tidigare år. Det visar att de flesta äldre
upplever ett gott välbefinnande. Trots situationen med pandemin är det endast ett fåtal som känner sig ensamma. I samtal känner sig de flesta äldre
trygga med att ha fått vaccin mot covid och rädslan för att bli smittad är
liten.
Underlaget i enkäten är begränsat vilket kan vara en missvisande faktor för
att dra större slutsatser av resultatet.

Justerandes sign
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2022-04-21
Hälsa- och omsorgsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av förebyggande hembesök 2021”, daterad
den 5 april 2022, från områdeschef Andriette Näslund och förvaltningschef
Helena Ståhl.
Uppföljning förebyggande hembesök 2021, daterad den 5 april 2022, från
Hälsa och omsorg.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Områdeschef, Andriette Näslund

Justerandes sign
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Hälsa- och omsorgsnämnden

§ 23
Patientsäkerhetsberättelse 2021
HON/2022:36 720
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Patientsäkerhetsberättelsen 2021 godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn då patientsäkerhetsberättelsen främst hanterar äldreomsorgen samt LSS-verksamheten för vuxna.
Sammanfattning av ärendet
Varje år ska vårdgivaren ta fram en patientsäkerhetsberättelse via MAS,
medicinskt ansvarige sjuksköterska.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Patientsäkerhetsberättelse 2021”, daterad den 5 april 2022,
från MAS/Verksamhetsutvecklare Lina Bengtsson och förvaltningschef
Helena Ståhl.
Patientsäkerhetsberättelse 2021, daterad den 26 februari 2022, från MAS
Lina Bengtsson.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
MAS/Verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson
Områdeschef, Mensur Numanspahic
Områdeschef, Andriette Näslund

Justerandes sign
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Hälsa- och omsorgsnämnden

§ 24
Revidering av riktlinje; Kommunal hälso- och sjukvård
- Ansvar, definitioner och tillsyn
HON/2022:49 720
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Uppdaterad riktlinje ”Kommunal hälso- och sjukvård – Ansvar, definitioner och tillsyn”, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör barn i begränsad omfattning. Kommunens riktlinjer för hälsooch sjukvård berör främst vuxna personer, därför berörs barn i mycket begränsad omfattning.
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjen för ansvar, definitioner och tillsyn för den kommunala hälso- och
sjukvården har förtydligats och uppdaterats av MAS avseende sjuksköterskas ansvar vid bedömning för att underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal
och chefer. Tas upp till nämnden för godkännande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Uppdaterad riktlinje, Kommunal hälso- och sjukvård Ansvar, definitioner och tillsyn”, daterad den 5 april 2022, från
MAS/Verksamhetsutvecklare Lina Bengtsson och förvaltningschef Helena
Ståhl.
Riktlinje ”Kommunal hälso- och sjukvård - Ansvar, definitioner och tillsyn”
uppdaterad den 5 april 2022, från MAS Lina Bengtsson.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
MAS/Verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson
Områdeschef, Mensur Numanspahic
Områdeschef, Andriette Näslund

Justerandes sign
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§ 25
Nämndinitiativ, införande av språkkrav och språktest
HON/2021:119 730
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Begäran om införandet av språktest vid nyrekryteringar avslås.

-

I rekryteringsannonser läggs tills krav om goda kunskaper i svenska
språket.

-

Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram långsiktig planering för
språkkunskapshöjande åtgärder.

Barnkonsekvensanalys

Ärendet handlar om personalfrågor och påverkar inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Hälsa och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningar
och konsekvenser som ev. införandet av språktest vid nyrekryteringar skulle
leda till. Förvaltningen har utsett en arbetsgrupp som har arbetat med denna
fråga. Arbetet har omfattat omvärldsbevakningen, dialog med kommunerna
som har infört språktest alt. utrett men inte infört språktest. Arbetsgruppen
har också fördjupad sina kunskaper kring ett språktest som används i en hel
del kommuner och även inom skolan i vår kommun. Testet heter Educateit
och saluförs av företaget med samma namn. Testet bedöms kartlägga på läsoch hörförståelse samt skrivförmåga på ett bra sätt. Att bedöma kommunikationsförmåga (att utrycka sig i tal) är dock ett område där man inte uppnår
det kvalitet som inom övriga områden. Förmåga att kommunicera med vårdtagare och inom personalgruppen är just det området där språkförbistringar
oftast uppstår. Varje test kostar ca 500 kr och testförfarande kräver också en
del resurser och en organisation som ska hantera detta. Kommunerna som
har utrett men inte infört språktest uppger kostnader och administration som
anledningar att avstå från att införa testet. Ytterligare en starkt bidragande
orsak att inte införa testet var att språktest inte löser problem (dåliga språkkunskaper) utan endast konstaterar att problemet finns.
Det som har också kommit fram under kartläggningen och omvärldsbevakningen var att många kommuner använder språktest som ett steg i sina
språkkunskapshöjande arbete. Språktest används således inte endast vid
nyrekryteringar utan även för redan anställd personal. En del kommuner
satsar sedan på utbildningar i yrkessvenska, en del kommuner satsar på
språkombud på arbetsplatser och egna utbildningar (oftast inom ramen för
Justerandes sign
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vuxenutbildningar). Förvaltningen anser att vi behöver planera för mer långsiktiga åtgärder för att höja språkkunskaper inom vård och omsorg och på så
sätt säkra tillgång till kompetent personal.
Även om vi i nuläge inte använder något språktest görs ändå en del bedömningar av språkkunskaper vid nyrekryteringar. Det kan handla om att den
sökande får ta del av en genomförandeplan och återberätta till rekryterande
enhetschef hur man har uppfattat det man läst. Bedömningar av kommunikationsförmåga görs under själva anställningsintervju; en del kännedom om
språkkunskaper kan man få vid genomläsning av själva jobbansökan. Vid
delegeringar gör delegerande sjuksköterska bedömningen om personen förstår och kan utföra delegerade arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Det som
inte är direkt uttalat i våra jobbannonser är kraven på goda kunskaper i
svenska. Förvaltningens förslag är att detta tillförs och läggs in i annonsmall.
Finansiering
Åtgärden gällande långsiktig planering av språkkunskapshöjande insatser
kommer att medföra en del kostnader. Dessa kan inte bedömas i nuläge och
kommer att räknas fram vid verkställande av beslutet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Nämndinitiativ, införande av språkkrav och språktest,
daterad den 5 april 2022, från områdeschef Stöd och omsorg, Mensur Numanspahic och förvaltningschef, Helena Ståhl.
Rapport ”Uppdrag utreda förutsättningar och konsekvenser av införandet av
språktest vid rekryteringar” från Hälsa och omsorg, Mensur Numanspahic.
Information om utbildningen i yrkessvenska, från Wacano, swedish4u, Caroline Waldenström.
”Svar från Norrköpings kommun”, daterad den 5 april 2022, från Hälsa och
omsorg, områdeschef Mensur Numanspahic.
Nämndinitiativ, införande av språkkrav och språktest, daterat den 5 november 2021, från Sverigedemokraterna i Osby, Nicklas Mauritzson.
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§ 26
Val av ny ersättare i Hälsa- och omsorgsnämndens
individutskott efter Kristof Pall (SD)
HON/2022:51 006
Hälsa- och omsorgsnämndens beslut
-

Utse Mikael Roslund (SD) som personlig ersättare, efter Kristof Pall
(SD), för ordinarie ledamot Nicklas Mauritzson (SD) i individutskottet för Hälsa- och omsorgsnämnden för resterade del av mandatperioden 2019-2022.

Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.
Sammanfattning av ärendet
Kristof Pall (SD) har den 22 mars 2022 lämnat in en anhållan om att bli entledigat från sitt uppdrag i Hälsa- och omsorgsnämnden.
Kristof Pall (SD) har varit ersättare i individutskottet och ny ersättare behöver därför utses.
Uppdraget som ny ersättare i individutskottet utses av hälsa- och välfärdsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28, § 40.
Skrivelse från Kristof Pall (SD) daterad den 22 mars 2022.

Beslutet skickas till
Hälsa- och omsorgsförvaltningen
Mikael Roslund (SD)
Lönespecialist Rose-Marie Nilsson
Lönespecialist Johanna Olsen
Nämndsekreterare, Marit Löfberg
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