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Hälsa- och omsorgsnämnden 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Utses till justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby klockan 13:30-16.25 

Agneta Malm (S) tjänstgör som ordförande för Jimmy Ekborg(C) 
Sofie Persson (C) tjänstgör för Jimmy Ekberg (C) 
Nicklas Mauritzsson (SD) 
Eva Bendz Johansson (C) 
Michael Svensson (S) 
Sonja Svenle-Pettersson (M) 
Rolf Nilsson (S) 
Margaretha Malmquist (KD) 
Mikael Roslund (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare: Tjänstepersoner m.fl.: 
Maria Reimer (S) 
Christel Mirefall (SD) 

Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschef, Andriette Näslund 
Controller, Keneth Lindhe 
Nämndsekreterare, Patrik Lindelöf 

Eva Bendz Johansson (C) 

Kansliet, kommunhuset i Osby, onsdagen den 30 november 2022, klockan 11 :00 

_
1
_,,,_~----r ________________ Paragrafer 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

2022-11-24 

2022-11-30 

Kansliet, kommunhuset i Osby 

Patrik lindelöf 

Datum då 
anslaget tas 2022-12-23 
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Hälsa- och omsorgsnämnden 

Ärendelista 

§ 53 Upprop och protokollets justering 

§ 54 Godkännande av dagordning 

§ 55 Information 

- Cafäträff en 
- Covid-19 
- Lex Sarah 
- Väntelistan särskilt boende 
- Budgetläget 2023 
- Hemtjänstindex 
- Information om välfärdsteknik 

§ 56 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 57 Anmälningar 

§ 58 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2022 

§ 59 Sammanträdesplan 2023 

§ 60 Remissvar SOU 2022:41 

§ 61 Ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2022 

§ 62 Avgifter LSS 

§ 63 Reviderad riktlinje för nattarbete på vård och omsorgsboende 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-24 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

§ 53 

Upprop och protokollets justering 

Hälsa och omsorgsnämnden utser Eva Bendz Johansson (C) att tillsammans 
med ordförande Agneta Malm (S) justera dagens protokoll. 

Ordförande Agneta Malm (S) informerar att dagens protokoll justeras ons
dagen den 30 november klockan 11.00. 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-24 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Justerandes sign 

§ 54 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns efter ändringen: 

Informationspunkten "Revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning" flyttas till punkten anmälningar. 

Expedierat 

I ~ I 
Utdrags bestyrkande 
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Hälsa- och omsorgsnämnden 

§ 55 

Information 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-24 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Cafäträff en 
Förvaltningschef Helena Ståhl informerar och påminner om cafäträffen den 
25 november. 

Områdeschef Andriette Näslund informerar om: 

Covid-19 
Det har varit ett smittutbrott under oktober månad men har klingat av en del. 
I nuläget under kontroll. 

Lex Sarah 
Information om den Lex Sarah anmälan som gjordes under november må
nad. 

Väntelistan särskilt boende 
På väntelistan till särskilt boende är det 12 personer, varav 3 personer på 
Spången 
Väntelistan parboende är det 2 personer. 
Det finns O lediga lägenheter på Rönnebacken. 
På korttidsboendet Spången är 11 platser belagda. 

Trygg hemgång 2 aktuella ärenden, varav 2 i Osby och O i Lönsboda. 
Totalt i trygg hemgång hittills under 2022 har det varit 89 beslut. 

Övergångsboende Bergfast 2 personer. 

Väntelista till trygghetsboende i Lönsboda är det 18 personer. 
Väntelista till trygghetsboende i Osby är ej aktuellt. 

Under 2022 har följande anmälningar gjorts: 
Lex Sarah-anmälningar: 5 anmälan plus 1 till IVO i november 
Lex Maria-anmälningar: 1 anmälan, avser 2021, rapporterades under 2022 
Läkemedelsverket: 2 anmälningar 

Budgetläget 2023 
F örvaltningschef Helena Ståhl informerar om budgetläget inför 2023. 
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Sammanträdesdatum 

.....___/ 2022-11-24 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Hemtjänstindex 
Förvaltningschef Helena Ståhl informerar om hemtjänstindex som är ett 
samlat mått på hemtjänstens kvalite i Sveriges 290 kommuner. Där ligger 
Osby på 31 :e plats i Sverige och på 3 :e plats i Skåne. 

Väl färdsteknik 
Områdeschef Andriette Näslund informerar om hur kommunen använder 
digitala medel i sin verksamhet samt de digitala möjligheterna inom digital 
teknik i vården. 
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Sammanträdesdatum 

----- 2022-11-24 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

§ 56 

Anmälan av delegationsbeslut 

HON/2022:6 002 

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 i hälsa- och omsorgs nämnden: 

Mellan den 1 september - 30 september 2022 

Ärendetyp Bifall 
LSS PA-SFB 4 
Äldreomsorg 99 
Socialpsykiatrin enligt SoL 9 

Mellan den 1 oktober - 31 oktober 2022 

Ärendetyp 
LSS PA-SFB 
Äldreomsorg 
Socialpsykiatrin enligt SoL 

Dnr HON/2022:50 

Bifall 
4 

107 
11 

Avslag Ej tillämplig 
0 
0 0 
1 0 

Avslag Ej tillämplig 
4 
3 2 
0 0 

Avskrivningar av skulder. Kvarvarande totala skuld för 6 avlidna vårdtagare 
om 47 480 kronor avskrives då dödsboenden saknar tillgångar, enligt dele
gationsordningen punkt 7 .2, beslutad av förvaltningschef Helena Ståhl. Be
slutsdatum 17 oktober 2022. 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-24 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Dnr HON/2022:91 
Överenskommelse om retroaktiv lön. Retroaktiv utbetalning till anställd för 
mellanskillnaden mellan gammal och ny lön för perioden 10 januari- I 0 april 
på totalt 3 600 kronor, enligt delegationsordningen punkt 3 .4.1, beslutad av 
förvaltningschef Helena Ståhl. Beslutsdatum 19 augusti 2022 

Dnr HON/2022:98 
Rutin om miljöprofil inom Hälsa och omsorgsförvaltningen fastställs, enligt 
delegationsordningen punkt 1. 7 .1. 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
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· Hälsa- och omsorgsnämnden 

§ 57 

Anmälningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-24 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

Anmälningarna läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Till hälsa- och omsorgsnämnden har inkommit följande handlingar. 

Beslut/dom, daterad den 7 november 2022, från förvaltningsrätten i 
Malmö 
Mötesanteckningar, daterad den 12 september 2022, från Funkisrå
det i Osby 
Sammanträdesprotokoll, daterad den 5 oktober 2022, från Östra 
Skånes hjälpmedelsnämnd. 
Beslut, "Förslag revidering av kommunstyrelsens delegationsord
ning", daterad den 31 oktober 2022, från kommunstyrelsens arbets
utskott. 
Skrivelse, "Styrel och upphandlad verksamhet inom vård och om
sorg", daterad 23 september 2022, från Vårdföretagarna. 
Rapport, "Osby kommun-Granskning IT- och informationssäkerhet 
juni 2022", daterad 9 juni 2022, från revisionsbyrån EY. 
Som bilagor finns 2 beslut från Kommunstyrelsen, 1 beslut från
kommunens arbetsutskott, Missiv från kommunens revision samt 
kommunens svar på revisionen. 

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet. 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
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Hälsa- och omsorgsnämnden 

§ 58 

Budgetuppföljning per den 31 augusti 2022 

HON/2022:2 042 

Hälsa och omsorgsnämndens beslut 

- Budgetuppföljning per den 31 oktober 2022, godkänns. 

Barn konsekvensanalys 
Ärendet bedöms inte påverka barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningens prognos pekar mot ett underskott med närmre 3 200 tkr, en 
förbättring jämfört med delårsbokslutet i augusti med cirka 1 300 tkr. För
bättringen beror främst på att vi fått ytterligare statsbidrag och att åtgärder 
inom några hemtjänstgrupper och LSS-boende har minskat prognosen för 
personalkostnaderna. Covidutbrott i verksamheterna under oktober påverkar 
dock personalkostnaderna negativt. 

De största negativa avvikelserna i äldreomsorgen återfinns i hemtjänsten 
och nattverksamheten. Totalt pekar prognosen mot ett underskott med 3 640 
tkr för hela äldreomsorgen. 

Området för funktionsnedsatta prognostiserar ett underskott med 6 200 tkr 
och här är det personlig assistans, korttidsboende barn, avlösare och extern 
placering som står för de större underskotten. 

Socialpsykiatrins prognos pekar mot ett underskott med strax över 1 200 tkr 
vilket i stort beror på externa placeringar. 

Delar av de underskott som återfinns i verksamheterna balanseras av de 
statsbidrag som kommer in centralt där förvaltningen har ett överskott på 
närmare 7 730 tkr. Intäkterna hamnar här centralt medan kostnader hamnar 
ute i verksamheten. 

Viss osäkerhet finns fortfarande gällande ofördelade kostnader hos 
bemanningsenheten för årets tre sista månader. Förvaltningen har dock 
försökt ta höjd för dessa i prognosen. Det är också viss osäkerhet gällande 
området för funktionsnedsatta där vi ännu inte fått budget för våra nya 
verksamheter medan verksamheterna gått igång. Även detta har 
förvaltningen försökt hantera i prognosen. 

Vidare kommentarer återfinns i bifogad Stratsysrapport. 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-24 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse "Budgetuppföljning 2022, oktober", daterad den 10 no
vember 2022 från verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltnings
chef Helena Ståhl. 

Stratsysrapport" Uppföljning oktober 2022, Hälsa och omsorgsnämnden". 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Ekonomichef, Johanna Lindhe 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Controller, Kenneth Lindhe 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-24 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

§ 59 

Sammanträdesplan 2023 

Hälsa och omsorgsnämndens beslut 

Följande sammanträdestider för hälsa- och omsorgsnämnden för 2023 fast
ställs enligt följande: 

Torsdag 19 januari 2023 

Torsdag 23 februari 2023 

Torsdag 27 april 2023 

Onsdag 25 maj 2023 

Torsdag 22 juni 2023 

Torsdag 21 september 2023 

Torsdag 30 november 2023 

Torsdag 21 december 2023 

Barn konsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsa- och omsorgsnämnden beslutar alltid om nästkommande års samman
trädestider så att förtroendevalda och tjänstepersoner kan ha en god fram
förhållning för nästkommande års arbete. 

Beslutsunderlag 

"Sammanträdesplan 2023" 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Alla ledamöter och ersättare i nämnden 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-24 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

§ 60 

Remissvar SOU 2022:41 

HON/2022: 116 730 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

- Hälsa- och omsorgsnämnden godkänner i efterhand förvaltningens 
inskickade förslag beträffande betänkandet "Nästa steg-Ökad kvalite 
och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer" och konstaterar 
att förvaltningens förslag till yttrande på ett föredömligt sätt 
uttrycker nämndens uppfattning i frågan. 

Delge nämndens beslut till kommunstyrelsen 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn. 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen beslutade den 22 december 2020 att tillsätta en utredare med 
uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag. Utredaren fick vidare i uppdrag att 
överväga och lämna förslag på hur den medicinska kompetensen kan stärkas 
i verksamheten samt, vid behov, på den kommunala ledningsnivån. Målsätt
ningen är att åstadkomma långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen och 
att tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa till
gången till god hälso-och sjukvård och medicinsk kompetens inom äldre
omsorgen 

Utredningen har tagit fram förslag till en äldreomsorgslag. Lagen syftar till 
att stödja en äldreomsorg med likvärdigt god kvalitet och en äldreomsorg 
som utgår från individens förutsättningar, behov och delaktighet. Utöver 
äldreomsorgslagen har utredningen också tagit fram förslag på hur hälso
och sjukvårdslagstiftningen kan förstärkas så att kvalitet och tillgänglighet 
förbättras för personer som får kommunal hälso-och sjukvård, däribland 
personer som har stöd och hjälp från äldreomsorgen. 

Osby kommun har som en av 116 myndigheter bjudits in att lämnare
missvar. 

Förvaltningen har läst betänkandet, deltagit på olika remisskonferenser och 
analyserat de olika delarna i betänkandet. I remissvaret framhåller vi att vi 
stödjer intentionerna i betänkandet då vi ser det som angeläget att sätta fo
kus på att åstadkomma långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen och 
tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll. Vi instämmer också i ut-
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Sammanträdesdatum 

'-...__/ 2022-11-24 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

redningens målbild att säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och 
medicinsk kompetens inom äldreomsorgen samt att öka kvaliteten. 

Det är mycket positivt att äldreomsorgen blir belyst och att kvaliteten värnas 
i en ny lagstiftning. Utredningens analys att det finns brister är rimlig - men 
vi ifrågasätter vägvalen. 

Vi är alltså tveksamma till att alla åtgärder kommer att leda till den önskade 
måluppfyllelsen. Vi uppfattar att flera förslag ger en ökad detaljstyrning 
inom den föreslagna äldreomsorgslagen och att det kommer att påverka det 
kommunala självstyret negativt. Vi ser en stor risk med att många förslag 
kräver utökad bemanning och fler resurser utan analys av en reell möjlighet 
att realisera förslagen. 

Beslutsunderlag 

Tjänstekrivelse "Remissvar avseende betänkandet Nästa steg - Ökad 
kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41) 
- Osby kommun", daterad 7 november 2022 från förvaltningschef Helena 
Ståhl. 

Remissvar "Remissvar avseende betänkandet Nästa steg - Ökad kvalitet och 
jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41) - Osby 
kommun", daterad 27 oktober 2022 från förvaltningschef Helena Ståhl. 

Betänkande "Nästa steg- Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för 
äldre personer av Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk 
kompetens i kommuner (SOU 2022:41 )", daterad juni 2022 från särskilda 
utredaren generaldirektör Olivia Wigzell 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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2022-11-24 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

§ 61 

Avgifter LSS 

HON/2022: 131 731 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

Införandet av ny avgiftsmodell för kost på kommunens 
korttidsvistelse för barn och korttidsvistelse för vuxna enligt LSS. 
Avgifterna ska differentieras utifrån åldersgrupper enligt följande: 0-
11 år, 12-15 år; 16 år och äldre. Avgifterna per åldersgrupp fastställs 
enligt följande: 

- 0-11 år (2,5% av pbb/30) 44 kr 

12-15 år (4% av pbb/30) 70 kr 

16 år och äldre (5% av pbb/30) 87 kr 

- Avgifterna tas per vistelsedag, inga avdrag görs om enstaka mål inte 
intas under vistelsen. Ankomst- och avresedag räknas som en dag. 
Avgifterna gäller oavsett verkställighetsform (korttid, stödfamilj eller 
läger). 

- Avgift för kost vid korttidstillsyn fastställs till 30% av dygnskostnad 
per åldersgrupp och blir 21 kr för åldersgrupp 12-15 år och 26 kr för 
åldersgrupp 16 år och äldre. 

- Avgifterna träder i kraft 1 januari 2023 och revideras årligen utifrån 
gällande prisbasbelopp. 

Barn konsekvensanalys 

Se separat bilaga 

Sammanfattning av ärendet 
Vid insats i form av korttidshem, stödfamilj eller läger enligt 9 § 6 p LSS 
samt korttidstillsyn utanför det egna hemmet för skolungdom över 12 år 
samt under lov, enligt 9 § 7 p LSS, tas en avgift ut för mat. Kommunerna 
beräknar avgifter på olika sätt; även debiteringen sker på olika sätt. I vår 
kommun har vi debiterat kostavgift per intagen måltid vilket har försvårat 
hantering samtidigt som kostnaderna för mathållning . Den modellen som 
föreslås har bland annat använts av Partille kommun. Framräkning av 
av giftsstorlek utgår från pris basbelopp (pbb) och åldersgrupp. Prisbasbelopp 
för 2023 är 52 500 kr. Kostnader för till exempel restaurang och kaffebesök 
under korttidsvistelse/läger betalas av den enskilde. 
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2022-11-24 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 

Tjänstekrivelse "Avgifter LSS", daterad 5 september 2022 från områdeschef 
Mensur Numanspahic och förvaltningschef Helena Ståhl. 

Skrivelse "B arnkonsekvensanal ys" 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
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2022-11-24 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

§ 62 

Ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2022 

HON/2022:64 730 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

Ej verkställda beslut för 2: a kvartalet 2022, godkänns. 

Överlämna informationen till kommunens revisorer och Kommun
fullmäktige. 

Barn konsekvensana lys 

Inga barn påverkas av detta beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut enligt socialtjänstlagen (2001 :453) (SoL) och lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska omedelbart verkstäl
las 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 2:a kvartalet 2022 rapporterades 10 beslut som inte kunnat verkstäl
las inom 3 månader alt. haft uppehåll som var längre än 3 månader. Fyra av 
dessa är beslut som gäller bostad enligt LS S-lagstiftning, två gäller insatsen 
kontaktperson enligt LSS och fyra beslut är beslut om särskilt boende enligt 
Sol. Beslut gällande ansökningar om bostad enligt LSS kommer att verkstäl
las under september då nya LSS-bostäder öppnar. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sam manträdesdatu m 

2022-11-24 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse "Ej verkställda beslut 2022", daterad den 5 september 2022 
från områdeschef Mensur Numanspahic och förvaltningschef Helena Ståhl. 

Sammanställning ''Ej fattade beslut, kvartal 2". 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschef, Mensur N umanspahic 
Kommunens revisorer (identifierbar) 
Kommunfullmäktige för anmälan (endast protokollsutdraget) 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2022-11-24 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

§ 63 

Riktlinje för nattarbete på vård och omsorgsboende 

Dnr HON/2022:129 

Hälsa- och omsorgsnämndens beslut 

- Godkänna reviderad riktlinje för nattarbete på vård och 
omsorgs boende 

Barn konsekvensanalys 

Detta ärende berör inte barn 

Sammanfattning av ärendet 
Ar 2016 utförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med 

kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna 

en rekommendation som Vård och omsorgsförvaltningen i Osby kommun 

godkände. Utifrån rekommendationen antogs en riktlinje fram som lyfte 

områden där kvaliteten på omsorgen nattetid behövde lyftas. 

Det lagrum som reglerar socialtjänsten och äldreomsorgens särskilda 

boenden är de grundläggande bestämmelserna om integritet, 

självbestämmande och god kvalitet (2001 :453). Bestämmelserna i 5 kap. 4 § 

samma lag om att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att de får 

leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 

Riktlinjen som uppdaterats beskriver hur ansvar fördelas mellan olika 

professioner samt hur kvaliteten för vårdtagarna bibehålls med fyra 

följande områden i beaktande. 

• Koll på läget 

• Ledarskap 

• Planera utifrån individens behov 

• Ta fram strategier för digitaliseringens möjligheter 

Verksamheten har förändrats med ytterligare ett boende, Solhem. Det har 

även skett vissa förändringar i organisation som berör nattarbetare vilket 

föranledde revideringen. 
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PvlOSBY 
\~\) KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

..________,,,/ 2022-11-24 

Hälsa- och omsorgsnämnden 

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse" Riktlinje för nattarbete på vård och omsorgsboende", 
daterad 7 november 2022 från områdeschef Andriette Näslund och 
förvaltningschef Helena Ståhl. 

Riktlinje "Nattarbete på vård och omsorgsboende", daterad 15 april 2021 
framtagen av områdeschef Andriette Näslund 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och omsorgsförvaltningen 
Områdeschef Andriette Näslund 
Områdeschef Mensur N umanspahic 
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