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Sammanträdesdatum

KOMMUN

2020-05-07

Hälsa- och välfärdsnämnden
Plats och tid

Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby klockan, 13:30-17:50

Beslutande

Jimmy Ekborg (C), ordförande
Agneta Malm (S), vice ordförande
Nicklas Mauritzson (SD)
Sofie Persson (C), tjänstgör för Eva Bendz Johansson (C)
Michael Svensson (S)
Kevin Fager (M), tjänstgör för Sonja Svenle Pettersson (M)
Elisabeth Vestergård (S), tjänstgör för Rolf Nilsson (S)
Tom stol för Kristof Pall (SD)
Pål Nilsson (KD)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:

Utses till justerare

Agneta Malm (S)

Justeringens plats och tid

Kansliet, kommunhuset i Osby, onsdagen den 13 maj 2020, klockan 10:00

Tjänstepersoner m.fl.:
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Områdeschef, Mensur Numanspahic
Områdeschef, Andriette Näslund
Områdeschef, Lina Bengtsson
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe
Verksamhetsutvecklare, Emma Frostensson
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 välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-07

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-14

Förvaringsplats för protokollet

Hälsa- och välfärdsförvaltningen, kommunhuset i Osby

Underskrift
Marit Löfberg

Datum då anslaget tas ned

2020-06-05
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§ 30
Upprop och protokollets justering
Ledamöter som är närvarande vi dagens sammanträde:
Jimmy Ekborg (C), ordförande
Agneta Malm (S), vice ordförande
Nicklas Mauritzson (SD)
Sofie Persson (C), tjänstgör för Eva Bendz Johansson (C)
Michael Svensson (S)
Kevin Fager (M), tjänstgör för Sonja Svenle Pettersson (M)
Elisabeth Vestergård (S), tjänstgör för Rolf Nilsson (S)
Tom stol för Kristof Pall (SD)
Pål Nilsson (KD)
Hälsa- och välfärdsnämnden utser Agneta Malm (S) att tillsammans med
ordförande Jimmy Ekborg (C) justera dagens protokoll.
Ordförande Jimmy Ekborg (C) informerar att dagens protokoll justeras onsdagen den 13 maj 2020, klockan 10:00.
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§ 31
Godkännande av dagordning
-

Justerandes sign

Dagordningen godkänns.
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Hälsa- och välfärdsnämnden

§ 32
Information
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Informationen läggs till handlingarna.

Förvaltningschef Helena Ståhl informerar:
Information angående covid-19
Särskild informationsplattform på intranätet.
Mätning av basal handhygien, som har följts upp med utbildningar.
Utbildning vilken skyddsutrustning som ska användas.
Förvaltningen följer Region Skånes riktlinjer.
Riskbedömning är genomförd inom varje enhet.
Provtagning sker av alla som har symtom i hemtjänsten och särskilt boende,
provtagning sker på vårdcentralen.
Pandemiförråd upprättat.
Chef i beredskap varje helg.
Upphandling av skyddskläder för omsorgspersonal.
Rutin vid besök i ordinärt boende. Checklista för hemtjänsten utifrån covid19 smittad och instruktion hur skyddsutrustning används.
Besöksförbud på boenden.
Gemensamma aktiviteter pausade.
Information till hemtjänsttagare om basal handhygien.
Handlingsplan för covid-19. Covid-team.
Kohortavdelning (avskilja personer som har smitta).
Korttidsboende Ekelund
Presidieträff sker kommande vecka med samhällsbyggnadsnämnden och
hälsa- och välfärdsnämnden. Avstämning sker kontinuerligt med Anders
Edwall chef för tekniska enheten.
Byggnationen på Hemgården har också blivit försenat.
Frågor från Rolf Nilsson (S) angående dagverksamheten
Punkten utgår.

Justerandes sign
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Hälsa- och välfärdsnämnden

Områdeschef Andriette Näslund informerar:
Förebyggande hembesök – uppsökande verksamhet
Uppsökande verksamheten pausad och till hösten återkommer hembesöken.
Chef i beredskap
Chef i beredskap finns tillgänglig varje helg.
Webbseminarium SKR
Inbjudan från SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, till webbseminarium ”Attraktiva boende att åldras i” som äger rum den 27 augusti 2020
Inbjudan skickas via mail till ledamöterna och ersättarna i nämnden.
Områdeschef Mensur Numanspahic informerar:
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), nationell tillsyn
IVO har genomfört en nationell tillsyn på äldreboende, hemtjänst och LSSboende under april med anledning av covid-17/corona.
Tillsynen har skett digitalt.
Begäran om yttrande från IVO
Det har inkommit en begäran om yttrande från IVO angående växelvårdsplats.
Trygghetslarm ordinärt boende
Upphandlingen är klar. Samma leverantör som tidigare. Avtalet löper på 3
år med möjlighet till förlängning.
Verksamhetsutvecklare Emma Frostensson informerar:
Lägesrapport ekonomiskt bistånd – mars 2020
Under mars 2020 har det utbetalats 1.426 tkr i ekonomiskt bistånd till 178
hushåll (231 individer) varav 22 hushåll där åldern är 18 – 24 år.
Ekonomiskt bistånd har utbetalats på 25,5 tkr under mars 2020 till ensamkommande barn/ungdomar (försörjningsstöd utsluss).
Det har varit 245 personer som är öppet arbetslösa och 284 personer som är
sökande i program, totalt 529 arbetslösa under mars 2020.
Skälen till ekonomiskt bistånd är arbetslöshet 36 personer, sjuka med intyg
36 personer och arbetsförhindrade av sociala skäl 126 personer.
Inskrivna i etableringsuppdraget/programmet har det under mars 2020 varit
47 personer.
Redovisades jämförelse mellan 2018 och 2019 angående ekonomiskt bistånd.
Justerandes sign
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Hälsa- och välfärdsnämnden

Verksamhetscenter angående integration och arbete
Nytt verksamhetscenter startas, för att komma närmare invånare som söker
rådgivning och stöd för att komma i arbete eller utbildning. Att förena och
samordna kommunens arbetsmarknadsarbete bidrar till en bättre service.
det nya verksamhetscentret kommer att vara beläget på Västra Storgatan 26.
Hyreskontrakt är påtecknat och inflyttning sker den 1 augusti 2020 och beräknas att öppna i september.
Mål och indikatorer har arbetats fram av den politiska styrgruppen.
Extratjänster
Kortfattad information om projekt via Arbetsförmedlingen angående extratjänster.
Områdeschef/MAS Lina Bengtsson informerar:
Väntelista särskilt boende
På väntelistan till särskilt boende är det 13 personer och Spången 4 personer.
Det finns inga lediga lägenheter.
På korttidsboendet Spången är 9 platser belagda
Trygg hemgång är det 2 aktuella ärenden i Osby.
Totalt i trygg hemgång hittills under 2020 har det varit 41 ärenden.
Övergångsboende Bergfast vårdas 2 personer av hemtjänsten
På väntelista till trygghetsboende i Lönsboda är det 23 personer och på väntelista för trygghetsboende i Osby är det 15 personer
Under 2020 har gjorts 3 st. Lex Sarah-anmälning, inga Lex Mariaanmälningar.
Under 2020 har det gjorts 2 st. anmälningar till läkemedelsverket ang. medicintekniska avvikelser och 48 st. läkemedelsavvikelser.
Inom LSS:
Det finns 1 st. ”Ej verkställda beslut” angående kontaktperson pga. pandemi.
LSS boende 3 st. beviljade, ej verkställda.
Det finns 1st extern placering inom LSS.
Övrigt
Michael Svensson (S) ställer frågor om verksamhetens organisation bland
annat; vem som ska vara ansvarig för covid-19 enheten, vem ska vara
ansvarig för dagverksamheten.
Förvaltningschef Helena Ståhl besvarar frågorna.

Justerandes sign
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§ 33
Anmälningar
HVN/2020:10 730
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Anmälningarna läggs till handlingarna.

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

Beslut/dom, daterad den 2 mars 2020, från Förvaltningsrätten i
Malmö

-

Beslut/dom, daterad den 11 mars 2020, från Förvaltningsrätten i
Malmö

-

Beslut/dom, daterad den 12 mars 2020, från Förvaltningsrätten i
Malmö

-

Beslut/dom, daterad den 24 mars 2020, från Förvaltningsrätten i
Malmö

-

Protokoll från Östra Skånes Hjälpmedsnämnd 2020-03-04.

-

Beslut, inkl. bilagor, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, 2020-03-04,
§ 3 - Bokslut 2019.

-

Beslut, inkl. bilagor, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, 2020-03-04,
§ 4 - Plan för intern kontroll 2020.

-

Beslut, inkl. bilagor, Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, 2020-03-04,
§ 5 – Upphandling och inköp av hjälpmedel.

Inkomna anmälningar enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) samt trafiknykterhetsbrott:
Beslutsdatum

Ärende

Antal

mars 2020
mars 2020

LOB
Trafiknykterhetsbrott

2
0

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet.

Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdsförvaltningen
Justerandes sign
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§ 34
Anmälan av delegationsbeslut
HVN/2020:6 002
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Hälsa- och välfärdsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott och
tjänsteman enligt en av hälsa- och välfärdsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till hälsa- och välfärdsnämnden. Redovisning innebär inte att hälsa- och välfärdsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det hälsa- och välfärdsnämnden fritt
att återkalla lämnad delegation.

Beslut tagna mellan den 1 mars – 31 mars 2020
Ärendetyp
Ekonomiskt bistånd enligt SoL
Individärende vuxna enligt SoL
Dödsboanmälan
LSS
Äldreomsorg enligt SoL

Bifall
435
13
1
6
93

Avslag
124
0
0
2
1

Ej tillämplig

0

Ordförande hälsa- och välfärds nämnden, Jimmy Ekborg:
Ansökningar om projektmedel – Projekt extratjänster, Osby kommun och
arbetsförmedlingen Östra Skåne.
Beslutsdatum den 15 april 2020
Dnr HVN/2020:80
Verksamhetscontroller hälsa- och välfärd, Kenneth Lindhe:
Avskrivningar skulder
1 kund på totalt 3.185 kronor
Beslutsdatum 1 april 2020

Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 35
Budgetuppföljning per den 31 mars 2020
HVN/2020:2 042
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Budgetuppföljning per den 31 mars 2020, med en negativ avvikelse
på 8.580 tkr, godkänns.

-

Förvaltningens förslag till budgetanpassningar på 1.900 tkr, som presenterades vid sammanträdet, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Detta ärende berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Uppföljningen pekar mot ett underskott på helårsbasis strax under 8 600 tkr.
Den största delen av underskottet kommer från förvaltningens IFOverksamheter, som förväntas hamna cirka 3 500 tkr sämre än budgeterat.
Större delen hänför sig till ekonomiskt bistånd som i denna uppföljning prognostiseras bli 2 800 tkr dyrare än budget.
Inom äldreomsorgen är prognosen för hemtjänsten 1 651 tkr sämre än budget medan prognosen för särskilt boende i stort håller sig till budget. Förvaltningens korttidverksamhet går närmare 1 000 tkr back men detta kompenseras av ett överskott för rehabverksamheten. Totalt hamnar äldreomsorgens prognos cirka 2 000 tkr sämre än budget.
För verksamheterna inom området funktionsnedsatta är det främst daglig
verksamhet och personlig assistans som ser ut att utvecklas mot ett sämre
resultat. För den dagliga verksamheten är det en tillströmning av runt tio nya
ärenden, samt en försvunnen intäkt från skolan, under året som gör att det
ser sämre ut än budgeterat. När det gäller personlig assistans kommer den
besparing vi gjort genom att ta över ett ärende i egen regi sannolikt att bli
något mindre än budgeterat.
För övriga verksamheter prognostiserar vi ett något sämre resultat för integrationen på grund av lägre intäkter än förväntat. Arbetsmarknadsenheten
håller sig i allt väsentligt till budgeterade medel.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning mars 2020”, daterad den 14 april 2020,
från verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Helena
Ståhl.
Stratsysrapport: ”Uppföljning mars 2020 nämnder. Hälsa och välfärdsnämnden”.

Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe
Förvaltningschef, Helena Ståhl
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§ 36
Budgetuppföljning per den 30 april 2020
HVN/2020:2 042
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Förvaltningens muntliga redovisning av budgetuppföljning per den
30 april 2020, godkänns.

Sammanfattning av ärenden
Muntlig redovisning av budgetuppföljningen per den 30 april 2020.

Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Kommunstyrelsen
Verksamhetscontroller, Kennet Lindhe
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
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§ 37
Budget 2021
HVN/2020:56 041
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Informationen läggs till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Helena Ståhl och verksamhetscontroller Kenneth Lindhe
presenterar budget 2021.

Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Verksamhetscontroller, Kennet Lindhe

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

IVIOSBY
~

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

14(15)

Sammanträdesdatum

KOMMUN

2020-05-07

Hälsa- och välfärdsnämnden

§ 38
Riktlinjer nyanländas mottagande
HVN/2020:68 750
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Riktlinjer ”Nyanländas mottagande”, daterade den 7 maj 2020, antas.

-

Hälsa- och välfärdsförvaltningen får i uppdrag att löpande revidera
riktlinjer vid lagändringar, ändringar i föreskrifterna samt rådande
rättspraxis. Behov av revideringar av andra skäl ska lyftas upp till
hälsa- och välfärdsnämnden.

Barnkonsekvensanalys
Påverkar barn i förskola, grundskola och gymnasieskola.
Sammanfattning av ärendet
Osby kommun är en kommun med målsättning om att vara attraktiv, stödjande och med hög tillgänglighet. För invånare i Osby, unga som vuxna, är
inkludering en viktig förutsättning för att kunna vara med och skapa kommunens framtid. Syftet med riktlinjen är ökad likvärdighet för delaktighet
och verkar även som grund för fortsatt utveckling av organisatoriska, pedagogiska och relationella förutsättningar som gynnar nyanländas delaktighet i
skola och samhället, samt bidrar till Osby kommuns strävan att vara en socialt hållbar kommun för alla.
Syftet är att:
-

ge likvärdig och trygg introduktion
ge förståelse för föräldraskap och skolkultur i Sverige
tillvarata kunskap genom kartläggning
skapa en helhetsbild av de nyanländas resurser och behov

Målgruppen för riktlinjen är nyanlända.
- Nyanlända barn i förskolan
- Med nyanländ elev i grundskolan och gymnasieskola
Nyanlända vuxna som anvisas Osby kommun alternativt egenbosatta (EBO)
i kommunen samt de vuxna som under sin etableringsperiod väljer att flytta
till kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Riktlinje Nyanländas mottagande”, daterad den 25 mars
2020, från verksamhetsutvecklare Emma Frostensson och förvaltningschef
Helena Ståhl.
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Riktlinje ”Nyanländas mottagande”, daterad den 7 maj 2020.
Bilaga 1 ”Ordlista till riktlinje och rutiner”, daterad den 7 maj 2020.
Barnkonsekvensanalys daterad den 7 april 2020.

Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdsförvaltningen
Verksamhetsutvecklare, Emma Frostensson
Enhetschef, Mariana Möller
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