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Sammanträdesdatum 
2020-03-26  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Killeberg, kommunhuset i Osby klockan 13:10-14:30.  

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

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
 

Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg  

Utses till justerare Agneta Malm (S)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, torsdagen den 2 april 2020, klockan 8:30.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
16-29 

 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 2020-03-26  

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-03 Datum då anslaget tas ned 2020-04-27 

Förvaringsplats för protokollet Hälsa- och välfärdsförvaltningen, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Marit Löfberg   
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Ärendelista 
 
§ 16 Upprop och protokollets justering 

§ 17 Godkännande av dagordning 

§ 18 Information 

§ 19 Anmälningar 

§ 20 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 21 Budget 2021 

§ 22 Kvalitetsberättelse socialtjänstens vuxenenhet, Hälsa och välfärd, 
verksamhetsåret 2019 

§ 23 Revidering av Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 

§ 24 Osbymodellen - en samverkansmodell för kommuninvånarnas bästa 

§ 25 Patientsäkerhetsberättelse 2019 

§ 26 
Uppdrag att rekvirera stimulansmedel för 2020 för att motverka 
ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen 
om personer med demenssjukdom 

§ 27 Uppdrag att rekvirera statsbidrag för teknik, kvalitet och effektivitet 
för äldreomsorg 

§ 28 Rekvisition av habiliteringsersättning 

§ 29 Ansöka hos Länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att skapa 
beredskap och underlätta etableringen av nyanlända 
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§ 16 
Upprop och protokollets justering 
 
Ledamöter som är närvarande vi dagens sammanträde: 
 
Jimmy Ekborg (C) ordförande 
Agneta Malm (S), vice ordförande 
Tom stol för Nicklas Mauritzson (SD) 
Sofie Persson (C), tjänstgör för Eva Bendz Johansson (C) 
Michael Svensson (S), tjänstgör för vakant (S) 
Sonja Svenle Pettersson (M) 
Marie Ekelöf (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 tors-
dagen den 2 april 2020, klockan 8:30. 
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§ 17 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 18 
Information 
 
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
Förvaltningschef Helena Ståhl informerar: 
 
Information angående hur coronaviruset påverkar 
Kommunen har tillsatt en krisledningsgrupp och en pandemigrupp. 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen har en krisledningsgrupp som träffas dag-
ligen.  
Frånvaron är något högre än vanligt, kritiskt med sjuksköterskor i verksam-
heten. 
Kommunen har ett bra beredskapslager. 
Det är fokus på hur ser det ut med skyddsutrustning, bra med skyddskläder. 
Besöksförbud på äldreboenden. 
Prioriteringslistor framtagna för hemtjänsten. 
Alla över 70 år en riskgrupp. 
 
Lägesrapport ekonomiskt bistånd – februari 2020 
Under februari 2020 har det utbetalats 1.403 tkr i ekonomiskt bistånd till 
169 hushåll (221 individer) varav 19 hushåll där åldern är 18 – 24 år.  
Ekonomiskt bistånd har utbetalats på 27,8 tkr under februari 2020 till en-
samkommande barn/ungdomar.  
 
Det har varit 234 personer som är öppet arbetslösa och 279 personer som är 
sökande i program, totalt 513 arbetslösa under februari 2020. 
Skälen till ekonomiskt bistånd är arbetslöshet 39 personer, sjuka med intyg 
43 personer och arbetsförhindrade av sociala skäl 115 personer. 
 
Inskrivna i etableringsuppdraget/programmet har det under februari 2020 
varit 47 personer. 
 
AME – Arbetsmarknadsenheten 
Kortfattad rapport angående arbetsmarknadsenheten. 
 
Väntelistan särskilt boende 
På väntelistan till särskilt boende är det 9 personer och Spången 7 personer. 
Det finns 1 st. ledig lägenhet 
 

På korttidsboendet Spången är 13 platser belagda 
 

Trygg hemgång är det 2 aktuella ärenden i Osby och 4 i Lönsboda. 
Totalt i trygg hemgång hittills under 2020 har det varit 29 ärenden. 
 

Övergångsboende Bergfast vårdas 2 personer av hemtjänsten 
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På väntelista till trygghetsboende i Lönsboda är det 23 personer och på vän-
telista för trygghetsboende i Osby är det 13 personer 
 

Under 2020 har gjorts 2 st. Lex Sarah-anmälning, inga Lex Maria-
anmälningar, anmälan till läkemedelsverket ang. medicintekniska avvikelser 
1 st. samt 48. läkemedelsavvikelser. 
 
Inom LSS: 
Det finns inga ”Ej verkställda beslut” förutom boendebesluten. 
 

LSS boende 3 st. beviljade, ej verkställda. 
 

Det finns 1st extern placering inom LSS. 
 
 
Frågor från Rolf Nilsson (S) angående dagverksamheten 
Frågorna kommer att tas upp på hälsa- och välfärdsnämndens sammanträde 
den 7 maj 2020. 
 
 
Områdeschef Mensur Numanspahic informerar: 
 
Samverkan för fler i arbete - slutredovisning 
Målgruppen består av personer med funktionsnedsättning, utrikesfödda samt 
långtidsarbetslösa som har svårt att komma in på den ordinarie arbetsmark-
naden. Personerna har varit utanför arbetsmarknaden i mellan 5 – 15 år. 
Projektet har varit ett samarbete mellan Osby kommunen och arbetsför-
medlingen och pågått i 3 år. I projektet har 30 kvinnor och 30 män deltagit. 
Andel avslutade som gått mot arbete eller studier är totalt 67%, varav kvin-
nor 64% och män 70 %.  
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§ 19 
Anmälningar 
HVN/2020:10   730 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Till hälsa- och välfärdsnämnden har, under februari 2020, inkommit föl-
jande handlingar: 
 

- Beslut/dom, daterad den 3 februari 2020, från Förvaltningsrätten i 
Malmö 

- Beslut/dom, daterad den 10 februari 2020, från Förvaltningsrätten i 
Malmö 

- Beslut/dom, daterad den 26 februari 2020, från Förvaltningsrätten i 
Malmö 

 
- Kommunstyrelsens beslut 2020-02-05, § 9 – Revisionsrapport, 

Granskning av färdtjänst Osby. 
 

 
Inkomna anmälningar enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av be-
rusade personer m.m. (LOB) samt trafiknykterhetsbrott: 
 
Beslutsdatum  Ärende       Antal 
februari 2020  LOB           1 
februari 2020  Trafiknykterhetsbrott          0 
 
 
 
Ovanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
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§ 20 
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 delegations-
ordning. Dessa beslut ska redovisas till hälsa- och välfärdsnämnden. Redo-
visning innebär inte att hälsa- och välfärdsnämnden får ompröva eller fast-
ställa delegationsbesluten. Däremot står det hälsa- och välfärdsnämnden fritt 
att återkalla lämnad delegation. 
 
Beslut tagna mellan den 1 februari 2020 – 29 februari 2020 
 
Ärendetyp Bifall  Avslag Ej tillämplig 
Ekonomiskt bistånd enligt SoL    419       146 
Individärende vuxna enligt SoL      28          1 
Dödsboanmälan        1          0 
LSS        9          4 
Äldreomsorg enligt SoL      91          3          2 
 
 
 
Verksamhetscontroller hälsa- och välfärd, Kenneth Lindhe: 
Avskrivningar skulder 
2 kunder på totalt 45.977 kronor 
Beslutsdatum 9 mars 2020 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
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§ 21 
Budget 2021 
 
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
Förvaltningschef Helena Ståhl, informerar om utökningar i budget 2021 
inom funktionsnedsatta, äldreomsorg, AME och centralt. 
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§ 22 
Kvalitetsberättelse socialtjänstens vuxenenhet, Hälsa 
och välfärd, verksamhetsåret 2019 
HVN/2020:47   750 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- ”Kvalitetsberättelse socialtjänstens vuxenenhet, verksamhetsåret 
2019”, daterad den 11 mars 2020, godkänns. 
 

- Prioriterade utvecklingsområden enligt förslag i ”Kvalitetsberättelse 
socialtjänstens vuxenenhet, verksamhetsåret 2019”, godkänns.  
 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet berör inte barn. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för sys-
tematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, rekommenderar att verksamheten 
årligen sammanställer en kvalitetsberättelse.  

Syftet med kvalitetsberättelsen är att kunna visa uppdragsgivare och andra 
intresserade parter hur verksamheten arbetat systematiskt med kvalitet. I 
SOSFS 2011:9 beskrivs att en kvalitetsberättelse bör visa hur arbetet med att 
säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår, 
vilka åtgärders som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts. 

Socialnämndens kvalitetsberättelse innehåller redovisning av de ingående 
grundstenarna i ledningssystemet och hur dessa har följts upp för att säkra 
verksamhetens kvalitet och för att kunna bedriva ett utvecklings- och för-
bättringsarbete.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Kvalitetsberättelse socialtjänstens vuxenenhet, Hälsa och 
välfärd, verksamhetsåret 2019”, daterad den 9 mars 2020, från verksam-
hetsutvecklare Emma Frostensson och förvaltningschef Helena Ståhl. 

Skrivelse ”Kvalitetsberättelse socialtjänstens vuxenenhet verksamhetsåret 
2019”, daterad den 11 mars 2020, från hälsa och välfärd, verksamhetsut-
vecklare Emma Frostensson. 
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Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Verksamhetsutvecklare, Emma Frostensson 
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§ 23 
Revidering av Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
HVN/2019:94   754 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Reviderade riktlinjer ”Ekonomiskt bistånd” daterad 9 mars 2020,  
antas. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör ej barn.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med denna riktlinje är att förtydliga socialtjänstens ansvar i samband 
med bedömning av rätten till ekonomiskt bistånd. Syftet är också att bidra 
till likabehandling i kommunen samt vara ett stöd för handläggningen. Rikt-
linjerna innebär inte någon inskränkning i individens rätt att få en individu-
ell prövning av sin ansökan.  
Riktlinjen ger en generell beskrivning av socialtjänstens arbete och ger där-
med information till medborgare, enskilda och allmänhet vad de kan för-
vänta sig av socialtjänsten i Osby kommun. 

Hälsa och välfärdsförvaltningen ansåg att det fanns behov av viss revide-
ring. Under kapitel 5.2.2 Hushållsel, 5.3.1 Begravningskostnader, 5.3.2 
Bredband, 5.3.7 Spädbarnsutrustning samt kapitel 7, har justeringar gjorts.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Riktlinjer ekonomiskt bistånd”, daterad den 4 mars 2020, 
från verksamhetsutvecklare Emma Frostensson och förvaltningschef Helena 
Ståhl.  

Riktlinjer ”Ekonomiskt bistånd”, daterad den 9 mars 2020. 
 
 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Enhetschef, Mariana Möller 
Verksamhetsutvecklare Emma Frostensson 
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§ 24 
Osbymodellen - en samverkansmodell för kommun-
invånarnas bästa 
HVN/2019:74   700 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Nämnden ställer sig positiv till föreslagen överenskommelse  
”OSBY – modellen, Överenskommelse om samarbete mellan Hälsa- 
och välfärdsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden” daterad 
den 16 mars 2020. 

- Arbeta enligt föreslagen överenskommelse utifrån Osbymodellen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har gett barn- och utbildningsnämnden och hälsa- och 
välfärdsnämnden i uppdrag att utarbeta en modell för samarbete för kom-
muninvånarnas bästa.  
Samarbetet innebär gemensamma och tidiga insatser för att gynna invånarna 
i Osby kommun - benämnt Osbymodellen. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Osbymodellen”, daterad den 9 mars 2020, från förvalt-
ningschef Hälsa och välfärd Helena Ståhl. 
Överenskommelse ”OSBY – modellen, Överenskommelse om samarbete 
mellan Hälsa- och välfärdsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden” 
daterad den 16 mars 2020. 

 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen  
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Förvaltningschef, Eva Andersson  
Områdeschefer inom hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Områdeschefer inom barn- och utbildningsförvaltningen 
Kommunstyrelsen för anmälan 
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§ 25 
Patientsäkerhetsberättelse 2019 
HVN/2020:48   720 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 

- Patientsäkerhetsberättelse 2019, godkänns. 
 

- Godkänna redovisade förbättringsområden samt uppdra åt förför-
valtningen att bedriva utvecklingsarbete i enlighet med dessa. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska är ansvarig för att upprätta en patientsä-
kerhetsberättelse varje år för att redovisa och utvärdera patientsäkerhetsar-
betet under året som gått. I patientsäkerhetberättelsen föreslås även förbätt-
ringar inför kommande år gällande patientsäkerhetsarbetet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Patientsäkerhetsberättelse 2019”, daterad den 24 mars 
2020, från MAS/verksamhetsutvecklare Lina Bengtsson och förvaltnings-
chef Helena Ståhl. 

Patientsäkerhetsberättelse 2019, daterad den 28 februari 2020, från MAS, 
Lina Bengtsson. 

 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
MAS/Verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson 
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§ 26 
Uppdrag att rekvirera stimulansmedel för 2020 för att 
motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i 
vården och omsorgen om personer med demens-
sjukdom 
HVN/2020:40   730 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 

- Ge förvaltningschefen i uppdrag att rekvirera statsbidrag för att mot-
verka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och om-
sorgen om äldre personer med demenssjukdom motsvarande belop-
pet i fördelningsnyckeln för Osby 1 052 792 kronor. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Regeringen avser att genomföra en treårig bred satsning på stimulansmedel 
till landets kommuner för att ge dem möjlighet att rikta insatser för att bland 
annat förbättra vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.  
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela stimu-
lansmedel till landets kommuner för att motverka ensamhet bland äldre och 
för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.  

Statsbidraget får användas i följande syfte och för följande målgrupper  
-  att motverka ensamhet bland äldre  
- att öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demens-

sjukdom  
 
Varje kommun avgör hur medlen kan anpassas till lokala prioriteringar och 
behov inom ramen för stimulansmedlens syfte. Varje kommun ska senast 
den 28 februari 2021 återrapportera hur stimulansmedlen har använts. 

Av fördelningsnyckeln i ”Socialstyrelsens fördelningsnyckel daterad den 4 
februari 2020, Dnr 9.2-1016/2020” framgår att Osby kommun kan rekvirera 
1 052 792 kr. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ” Statsbidrag att rekvirera för att motverka ensamhet bland 
äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med de-
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menssjukdom (dnr 1016/2020”, daterad den 4 mars 2020, från förvaltnings-
chef Helena Ståhl. 

Socialstyrelsens skrivelse ”Anvisningar för att rekvirera stimulansmedel för 
2020 för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården 
och omsorgen om personer med demenssjukdom” daterad den 4 februari 
2020, Dnr 9.2-1016/2020. 

”Socialstyrelsens fördelningsnyckel daterad den 4 februari 2020,  
Dnr 9.2-1016/2020” 

 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
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§ 27 
Uppdrag att rekvirera statsbidrag för teknik, kvalitet 
och effektivitet för äldreomsorg 
HVN/2020:41   730 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 

- Ge förvaltningschefen i uppdrag att hos Kammarkollegiet rekvirera 
statsbidrag motsvarande 288 438 kronor enligt överenskommelsen 
mellan staten och SKR om äldreomsorg för teknik, kvalitet och 
 effektivitet. 

 
Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Staten och SKR har gjort en överenskommelse som syftar till att ge kom-
munerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla genom digitalisering 
inom äldreomsorgen. Överenskommelsen består dels av ett riktat statsbidrag 
till kommunerna, dels medel till SKR för att kunna utforma och tillhanda-
hålla ett övergripande stöd till kommunerna. Överenskommelsen knyter an 
till tidigare överenskommelser Vision e-hälsa 2025 och Agenda 2030 för 
hållbar utveckling. Medlen fördelas efter en fördelningsnyckel baserad på 
antalet personer som är 80 år eller äldre i kommunen. För Osby kommuns 
del innebär det en möjlighet att rekvirera 288 438 kr. Medlen ska användas 
under 2020 till digital verksamhetsutveckling, personella resurser, investe-
ringar i teknik eller andra investeringar som ökar förutsättningarna för att 
använda välfärdsteknik. Satsningen kommer att fortgå 2020-2022 under 
förutsättning att riksdagen beslutar regeringens budgetproposition för åren 
2021 och 2022. Överenskommelsens inriktning och delområden beslutas 
varje år. Enligt Hälsa-och välfärdsnämndens delegationsordning ska nämn-
den besluta om rekvisition av statsbidrag som överstiger 6 basbelopp. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Överenskommelse mellan staten och SKR om äldre-
omsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med äldre i fokus - uppdrag att 
rekvirera medel” daterad den 19 februari 2020, från förvaltningschef Helena 
Ståhl. 
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”Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR) om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med äldre i fokus” 
daterad den 31 januari 2020. 
 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Förvaltningschef Helena Ståhl 
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§ 28 
Rekvisition av habiliteringsersättning 
HVN/2020:51   047 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Ge förvaltningschefen i uppdrag att rekvirera 536 852 kronor enligt 
fördelningsnyckeln för stimulansbidrag till habiliteringsersättning. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har möjlighet att rekvirera statsbidrag för habiliteringsersätt-
ning. Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dag-
penning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringser-
sättning). 
Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpen-
ning utifrån deltagande i daglig verksamhet enligt LSS. 
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2020 och de kan användas till och 
med den 31 december 2020. Osby kommun har möjlighet att rekvirera 
536 852 kr. Pengarna möjliggör att habiliteringsersättningen kan bibehållas 
på samma nivå som 2019. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Statsbidrag för habiliteringsersättning”, daterad den 9 
mars 2020, från förvaltningschef Helena Ståhl. 
Socialstyrelsens anvisning för statsbidrag för habiliteringsersättning daterad 
2020-02-06 Dnr 9.2-657/2020. 
Socialstyrelsens fördelningsnyckel – statsbidrag för 2020 till kommuner för 
habiliteringsersättning 2020-02-06 Dnr 9.2-657/2020. 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschef, Lina Bengtsson 
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe 
Funkisrådet, ordförande Pål Nilsson (KD) 
Funkisrådet, sekreterare Marie Johnsson 
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§ 29 
Ansöka hos Länsstyrelsen om utvecklingsmedel för att 
skapa beredskap och underlätta etableringen av 
nyanlända 
HVN/2020:64   750 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Ge förvaltningen i uppdrag att hos Länsstyrelsen ansöka om utveckl-
ingsmedel för att skapa beredskap och underlätta etableringen av ny-
anlända, om förvaltningen gör bedömning att det är lämpligt. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör ej barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt 
37 § i ersättningsförordningen (2010:1122).  Länsstyrelserna får lämna me-
del för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla 
samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte 
att underlätta etableringen i samhället. 

Länsstyrelserna har 60 miljoner kronor att fördela nationellt under 2020. 
Länsstyrelsen Skåne kan fördela ca 6,4 miljoner kronor av dessa. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ” Utvecklingsmedel för att skapa beredskap och underlätta 
etableringen av nyanlända”, daterad den 19 mars 2020, från verksamhetsut-
vecklare Emma Frostensson och förvaltningschef Helena Ståhl. 

 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Verksamhetsutvecklare, Emma Frostensson 
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