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Närvarolista 
Beslutande: Jimmy Ekborg (C), ordförande, §§ 22-28 

Maria Reimer (S), vice ordförande 
Nicklas Mauritzson (SD) 
Eva Bendz Johansson (C) 
Sonja Svenle-Pettersson (M) 
Michael Svensson (S) 
Mikael Roslund (SD), §§ 22-30 
Margaretha Malmquist (KD), §§ 22-29  
Tom stol för Margaretha Malmquist (KD), § 30 
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Pia Olofsson (KD), tjänstgörande ersättare för Margaretha Malmquist (KD), §§ 31-34 
Leif Wallenberg (S), tjänstgörande ersättare för Mikael Roslund (SD), §§ 31-34 

Ej tjänstgörande ersättare: Leif Wallenborg (S), §§ 22-30 
Agne Ingvardsson Dolkov (C), §§ 22-28 
Linda Hasselmyr (S) 
Pia Olofsson (KD), §§ 22-30 
Javad Rezai (S) 

Övriga: Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
Områdeschef, Andriette Näslund 
MAS/verksamhetsutvecklare, Inger Andersson 
Controller, Kenneth Lindhe 
Controller, Gunnar Elvingsson 
Vikarierande nämndsekreterare, Marit Löfberg 
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§ 22 Upprop och protokollets justering 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
- Hälsa- och omsorgsnämnden utser Maria Reimer (S) att tillsammans 

med ordförande Jimmy Ekborg (C) justera dagens protokoll. 
 

- Ordförande Jimmy Ekborg (C) informerar att dagens protokoll 
justeras torsdagen den 2 mars 2023, klockan 08.00. 
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§ 23 Godkännande av dagordning 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
- Dagordningen godkänns. 
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§ 24 Information 
Dnr 2023-00023 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

 
Utbildning 
Områdeschef, Mensur Numanspahic informerar om: 
Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) 
Områdeschef, Andriette Näslund och MAS/verksamhetsutvecklare Inger 
Andersson informerar om: 
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) 
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälsa- och sjukvård 
(2017:612) 
 
Förvaltningschef, Helena Ståhl, informerar om:  
Politikerpraktiken - lista med vilka enheter som ledamöter och ersättare 
kan "kryssa i" för sin politikerpraktik 
Målindikationer och värde - genomgång av nämndmålen för hälsa- och 
omsorgsnämnden 
Avstämning budgetanpassning - redogör för åtgärdsplanen 
 
Väntelistan - särskilt boende 
Områdeschef Mensur Numanspahic lämnar följande information: 
 

Väntelista till särskilt boende: 11 personer, 2 av dessa bor på korttidsboende, 
1 bor i annan kommun och 8 bor hemma  
Väntelista parboende: 2  
Lediga lägenheter: 5 lediga lägenheter, 2 lägenheter har erbjudits 
Antal på Spången: 9 personer  
Trygg hemgång under 2023: 24 personer, varav 15 i Osby och 9 i Lönsboda 
Övergångsboende Bergfast: 1 lägenhet upptagen, 3 lediga 
Kö till trygghetsboende Lönsboda: 21 personer 
Kö till trygghetsboende Osby: Ej aktuellt, omvandling gjord av 4 lägenheter 
Lex Sarah hitintills under 2023: 1 Lex Sarah  
Lex Maria: Inga har rapporterats under 2023 
Läkemedelsverket: 0 
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Fråga  
Nicklas Mauritzson (SD) ställer frågan: Varför saknas det språkkrav i hälsa- 
och omsorgsförvaltningens rekryteringsannonser? 
Förvaltningschef, Helena Ståhl svarar: Förvaltningen ska kontrollera detta 
och att språkkrav ska finnas med i rekryteringsannonserna. 
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§ 25 Delegationsbeslut 
Dnr 2023-00006 

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 enligt nedan delegationslistor 
avseende januari 2023: 
Delegationsbeslut LSS SoL januari 2023 
Delegationsbeslut LSS PA-SFB januari 2023 
Delegationsbeslut ÄO (äldreomsorg) januari 2023 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
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§ 26 Anmälningar 
Dnr 2023-00007 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
- Anmälningarna läggs till handlingarna. 

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

- Protokoll från Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS), 2023-02-08. 
 
 
Ovanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet. 

 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
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§ 27 Om- och tilläggsbudget 2023 
Dnr 2023-00013 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
- Ombudgetering av medel för färdtjänst 2 778 tkr från ansvar 1050 

verksamhet 53010 till ansvar 7001 verksamhet 53010, godkänns. 
 

- Ombudgetering av medel för friskvårdsbidrag 163 tkr från ansvar 
1031 till ansvar 7001 verksamhet 51093, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansvaret för färdtjänsten flyttas från och med 2023-01-01 från 
kommunstyrelsen till hälsa- och omsorgsnämnden. Som en följd därav 
flyttas även de budgeterade medlen. 
Friskvårdsbidraget som tidigare skötts centralt av KS ska från och med 2023 
hanteras på förvaltningsnivå. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse "Tjänsteskrivelse ombudgetering 2023", daterad den 30 
januari 2023, från controller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Helena 
Ståhl. 
Tilläggsbudget 2023, Hälsa- och omsorgsnämnden. 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Controller, Kenneth Lindhe 
Controller, Gunnar Elvingsson 
Kommunstyrelsen (för anmälan) 
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§ 28 Årsredovisning, bokslut avseende 2022 
Dnr 2023-00004 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
- Årsredovisning och bokslut avseende 2022, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Bokslutet för 2022 visar ett underskott med 3 887 tkr, vilket är ett underskott 
motsvarande cirka 1,5 % av budget. 
Störst underskott finns inom området för funktionsnedsatta och där var det 
främst den personliga assistansen som gick sämre än budgeterat. 
Inom äldreomsorgen var det hemtjänsten som visade ett underskott. Totalt 
var underskottet inom äldreomsorgen relativt litet då de statsbidrag vi fick 
under 2022 till största delen kommit dessa verksamheter till del. Totalt erhöll 
vi under 2022 10 400 tkr mer än budgeterat i statsbidrag. 
Förvaltningen har under året uppnått merparten av de mål som satts för 
verksamheten. Några mål har vi på grund av hinder utanför förvaltningens 
kompetensområde inte uppnått. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse "Tjänsteskrivelse årsredovisning, bokslut 2022", daterad 
den 7 februari 2023, från controller Kenneth Lindhe och förvaltningschef 
Helena Ståhl. 
Årsredovisning, verksamhetsberättelse 2022, Hälsa- och omsorgsnämnden. 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Ekonomichef, Johanna Lindhe 
Controller, Kenneth Lindhe 
Controller, Gunnar Elvingsson 
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§ 29 Intern kontrollplan 2023 
Dnr 2023-00005 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
- Intern kontrollplan för hälsa och omsorgsnämnden 2023, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram möjliga kontrollpunkter för intern kontroll 
2023. Utifrån riskmatris har fem områden valts att hanteras för intern 
kontroll. 
Förvaltningen vill fortsätta följa dokumentation för hälso- och sjukvård och 
strukturera arbetet för att säkra patientsäkerheten. Intern kontroll behöver 
även utföras av social dokumentation för att säkerställa att 
genomförandeplaner och journalanteckningar utförs enligt riktlinjen. 
Fortsatt behöver även omtag kring mål för beslut i hemtjänsten införas och 
ses över för att förbättra personcentrerade insatser. Kontroll av mätbara mål i 
genomförandeplan utförs därav. 
Ny riktlinje för avvikelsehantering och nytt verksamhetssystem för 
avvikelser har införts. Förvaltningen behöver säkerställa att avvikelser 
analyseras åtgärdas och följs upp enligt riktlinjen. 
Nytt trygghetslarm på vård och omsorgsboende kommer att införas och där 
behöver intern kontroll utföras så att rutin för införande av nytt 
trygghetslarm följs. 
Intern kontrollplan beskriver hur och när och av vem kontrollerna kommer 
att utföras. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Inga barn berörs i ärendet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse "Intern kontroll 2023", daterad den 7 februari 2023, från 
områdeschef, Andriette Näslund och förvaltningschef, Helena Ståhl. 
Skrivelse ”Internkontrollplan, Hälsa- och omsorgsnämnden 2023". 
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Beslutet ska skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
MAS/verksamhetsutvecklare, Inger Andersson 
Områdeschef, Andriette Näslund 
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§ 30 Patientsäkerhetsberättelse 2022 
Dnr 2023-00041 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
- Patientsäkerhetsberättelse för 2022, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Varje år ska vårdgivaren ta fram en patientsäkerhetsberättelse via MAS,  
medicinskt ansvarige sjuksköterska. 
 
Beskrivning och sammanfattning av patientsäkerhetsarbete 2022. 
Strategier för patientsäkerhetsarbete 2023. 
   

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt i detta ärende. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse "Patientsäkerhetsberättelse 2022", daterad den 14 februari 
2023, från MAS/verksamhetsutvecklare Inger Andersson. 
Patientsäkerhetsberättelse 2022, daterad 2023-03-01, från medicinskt 
ansvarig sjuksköterska Inger Andersson. 
 
Beslutet ska skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl  
Verksamhetschef HSL  
MAS/verksamhetsutvecklare, Inger Andersson 
Områdeschef, Andriette Näslund 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
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§ 31 Riktlinje Läkemedelshantering 
Dnr 2023-00042 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
- "Riktlinje läkemedelshantering" för kommunal hälsa- och sjukvård, 

reviderad den 23 februari 2023, godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Reviderat i befintlig riktlinje, som är tagen 2019. Ändringarna är 
gulmarkerade. 
Revideringar gjorda efter extern kvalitetssäkring nov -22 av 
läkemedelshantering på särskilt boende samt i hemtjänst /hemsjukvård. 
  

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse "Riktlinje läkemedelshantering", daterad den 14 februari 
2023, från MAS/verksamhetsutvecklare Inger Andersson. 
Riktlinje "Kommunal hälso- och sjukvård, riktlinje Läkemedelshantering", 
uppdaterad 2023-02-01, från MAS/verksamhetsutvecklare Inger Andersson. 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Verksamhetschef HSL 
MAS/verksamhetsutvecklare, Inger Andersson 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
Områdeschef, Andriette Näslund 
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§ 32 Ej verkställda beslut 2022, kvartal 4 
Dnr 2022-00064 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
- Ej verkställda beslut för 4:e kvartalet 2022, godkänns. 
- Överlämna informationen till kommunens revisorer och 

kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) ska omedelbart verkställas av kommunen.  
I de fallen 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.  
Under 4:e kvartalet 2022 rapporterades 4 beslut som inte kunnat verkställas 
inom 3 månader alternativt haft uppehåll som var längre än 3 månader.  
Det innebär att antalet ej verkställda beslut har minskat i jämförelse med 
kvartal 3. Av de inrapporterade besluten är 3 beslut om särskilt boende enligt 
SoL och ett beslut är om ledsagarservice enligt LSS. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Inga barn påverkas av detta beslut 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse "Ej verkställda beslut, kv.4" daterad den 9 februari 2023, 
från områdeschef Mensur Numanspahic. 
 
Sammanställning Ej verkställda beslut, kv.4. 
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Beslutet skickas till  
Hälsa- och omsorgsförvaltningen  
Förvaltningschef, Helena Ståhl  
Områdeschef, Mensur Numanspahic  
Kommunens revisorer (identifierbar)  
Kommunfullmäktige för anmälan (endast protokollsutdraget) 
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§ 33 Förslag till val av ledamot och ersättare i 
kommunala pensionärsrådet (KPR) 
Dnr 2023-00045 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

- Utse Jimmy Ekborg (C) till ledamot och tillika ordförande i 
kommunala pensionärsrådet (KPR) 

- Utse Michael Svensson (S) till ersättare och tillika ersättare för 
ordförande i kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunala pensionärsrådet, KPR, består av sammanlagt tio (10) ledamöter 
och tio (10) ersättare som utses i enlighet med vad som anges nedan: 
1+1 från hälsa- och omsorgsnämnden, 1+1 från miljö- och byggnämnden, 
1+1 från kommunstyrelsen, resterande 7+7 från pensionärsorganisationerna.  
Hälsa- och omsorgsnämnden respektive miljö- och byggnämnden föreslår till 
kommunstyrelsen vardera en (1) ledamot och en (1) ersättare i KPR. 
Kommunstyrelsen utser därefter dessa två (1+1) ledamöter och två (1+1) 
ersättare från hälsa- och omsorgsnämnden respektive miljö- och 
byggnämnden att ingå i kommunala pensionärsrådet.  
Den av hälsa- och omsorgsnämnden föreslagna ledamoten och ersättare utses 
härvid till ordförande respektive ersättare för ordföranden i kommunala 
pensionärsrådet.   
Härutöver utser kommunstyrelsen ytterligare en (1) ledamot och en (1) 
ersättare från kommunstyrelsen att ingå i KPR. 
Sju (7) ledamöter, med sju (7) personliga ersättare, utses av de pensionärs-
organisationer med betalande medlemmar, som finns i kommunen och tillhör 
en riksorganisation av PRO eller SPF, enligt följande: 
Organisation  Ledamöter  Personliga ersättare 
SPF Osby  2 2  
PRO Loshult  1 1 
PRO Osby kommun  2 2 
PRO Örkened 2 2 
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Av dessa företrädare för pensionärsorganisationerna utses vice ordförande 
och ersättare för vice ordföranden i kommunala pensionärsrådet (KPR). 
Reglementet för KPR har reviderats redaktionellt och kommer att beslutas av 
kommunfullmäktige under våren. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Förslag till val av ledamot och ersättare i Kommunala 
pensionärsrådet (KPR)”, daterad den 7 februari 2023,  från förvaltningschef 
Helena Ståhl. 
Förslag ”Reglemente för Kommunala pensionärsrådet (KPR) i Osby 
kommun” från administrativ chef Margareta Persson Larsson . 
 
Beslutet ska skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Vik. kommunsekreterare, Amanda Svensson 
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§ 34 Förslag till val av ledamot och ersättare till 
Funkisrådet 
Dnr 2023-00046 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 
Förslag till kommunstyrelsen 

- Utse Jimmy Ekborg (C) till ledamot och tillika ordförande i 
Funkisrådet  

- Utse Maria Reimer (S) till ersättare och tillika ersättare för 
ordförande i Funkisrådet 

Sammanfattning av ärendet 
Funkisrådet består av fem (5) ledamöter och fem (5) personliga ersättare 
varav 1+1 från hälsa- och omsorgsnämnden, 1+1 från barn- och 
utbildningsnämnden, 1+1 från samhällsbyggnadsnämnden, 1+1 från miljö- 
och byggnämnden och 1+1 från kommunstyrelsen. 
Hälsa- och omsorgs-, barn- och utbildnings-, samhällsbyggnads- respektive 
miljö- och byggnämnden föreslår till kommunstyrelsen vardera en (1) 
ledamot och en (1) ersättare i Funkisrådet. Kommunstyrelsen utser därefter 
dessa fyra (4) ledamöter och ersättare från hälsa- och omsorgs-, barn- och 
utbildnings-, samhällsbyggnads- respektive miljö- och byggnämnden att ingå 
i rådet. 
Den av hälsa- och omsorgsnämnden föreslagna ledamoten och ersättare utses 
härvid till ordförande respektive ersättare för ordföranden i rådet.   
Härutöver utser kommunstyrelsen ytterligare en (1) ledamot och en (1) 
ersättare från kommunstyrelsen att ingå i rådet. 
Härutöver består rådet av ledamöter och ersättare som företräder de 
organisationer som företräder personer med funktionsvariationer i Osby 
kommun. Dessa organisationer bör beakta åldersfördelningen bland de 
personer som avses representera dem på så sätt att såväl barn, ungdomar, 
vuxna som äldre är representerade. 
Av dessa företrädare för organisationer som företräder personer med 
funktionsvariationer i Osby kommun utses vice ordförande och ersättare för 
vice ordföranden i rådet. 
Reglementet för Funkisrådet har reviderats redaktionellt och förslaget 
kommer att beslutas av kommunfullmäktige under våren. 
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Barnkonsekvensanalys 
Ärendet är av övergripande karaktär men berör indirekt barn. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Förslag till val av ledamot och ersättare till Funkisrådet”, 
daterad den 7 februari 2023,  från förvaltningschef Helena Ståhl. 
Barnkonsekvensanalys, daterad den 7 februari 2023, från förvaltningschef 
Helena Ståhl. 
Förslag ”Reglemente för rådet för personer med funktionsvariationer – 
Funkisrådet” från administrativ chef Margareta Persson Larsson. 
 
Beslutet ska skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Nämndsekreterare, Helle Kröll Rasmussen 
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