
 

Hälsa- och välfärdsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(15) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby och digitalt via Teams, klockan13:30-16:00 

Beslutande Jimmy Ekborg (C), ordförande 
Agneta Malm (S), vice ordförande 
Sofie Persson (C), tjänstgör för Nicklas Mauritzson (SD) 
Eva Bendz Johansson (C) 
Martin Lorentzson (S), tjänstgör för Michael Svensson (S) 
Sonja Svenle Pettersson (M) 
Rolf Nilsson (S) 
Kristof Pall (SD) 
Maria Owiredu (KD) 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Elisabeth Vestergård (S)  

Tjänstepersoner m.fl.: 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
Områdeschef, Andriette Näslund 
Områdeschef/MAS, Lina Bengtsson 
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 

Utses till justerare Agneta Malm (S)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, torsdagen den 26 november 2020, klockan 15:45. 
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
75-83 

 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 2020-11-19  

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-27 Datum då anslaget tas ned 2020-12-19 

Förvaringsplats för protokollet Hälsa- och välfärdsnämnden, kommunhuset i Osby 
 
 
Underskrift   
 Marit Löfberg   
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Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

 

Ärendelista 
 
§ 75 Upprop och protokollets justering 

§ 76 Godkännande av dagordning 

§ 77 Information 

§ 78 Anmälningar 

§ 79 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 80 Redovisning av tilläggsbudgeten till arbetsmarknadspolitiska 
anställningar 

§ 81 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2020 

§ 82 Plan för POSOM 2020 

§ 83 Ej verkställda beslut, kvartal 3 2020 
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§ 75 
Upprop och protokollets justering 
 
Ledamöter som är närvarande vi dagens sammanträde: 
 
Jimmy Ekborg (C), ordförande 
Agneta Malm (S), vice ordförande 
Sofie Persson (C), tjänstgör för Nicklas Mauritzson (SD) 
Eva Bendz Johansson (C) 
Martin Lorentzson (S), tjänstgör för Michael Svensson (S) 
Sonja Svenle Pettersson (M) 
Rolf Nilsson (S) 
Kristof Pall (SD) 
Maria Owiredu (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 26 november 2020, klockan 15:45. 
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§ 76 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 77 
Information 
 
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
Förvaltningschef Helena Ståhl, områdeschef Andriette Näslund och  
områdeschef/MAS Lina Bengtsson informerar: 
 
Information angående covid-19 
Det pågår smittspårning på boenden, i nuläget är alla boenden negativa. 
Vården av brukare och vårdtagare har fungerat bra.  
Viktigt att hålla avstånd. 
Förvaltningen kommer att överanställa personal under november och de-
cember i samband med smittspårning. 
I samråd med Smittskydd Skåne används nu munskydd och visir. 
Förvaltningen avråder starkt besök på äldreboenden. Om besök sker så an-
vänds plexiglasskärmar. De allra flesta respekterar avrådan. 
 
 
Budgetarbetet 2021 
Förvaltningschef Helena Ståhl informerar kortfattad budgetarbetet för 2021. 
 
 
Områdeschef Mensur Numanspahic informerar: 
 
Lägesrapport ekonomiskt bistånd – oktober 2020 
Under oktober 2020 har det utbetalats 1.384 tkr i ekonomiskt bistånd till 178 
hushåll (230 individer) varav 19 hushåll där åldern är 18 – 24 år.  
Ekonomiskt bistånd har utbetalats 3,2 tkr under oktober 2020 till ensam-
kommande barn/ungdomar (försörjningsstöd utsluss).  
 
Det har varit 271 personer som är öppet arbetslösa och 302 personer som är 
sökande i program, totalt 573 arbetslösa under oktober 2020. 
 
Skälen till ekonomiskt bistånd är arbetslöshet 48 personer, sjuka med intyg 
121 personer och arbetsförhindrade av sociala skäl 29 personer. 
 
Inskrivna i etableringsuppdraget/programmet har det under oktober 2020 
varit 30 personer. 
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Områdeschef Lina Bengtsson informerar: 
 
Väntelista särskilt boende 
På väntelistan till särskilt boende är det 21 personer, varav 5 personer på 
Spången. 
Det finns inga lediga lägenheter. 
 

På korttidsboendet Spången är 11 platser belagda. 
 

Trygg hemgång är det 2 aktuella ärenden i Osby, varav 1 i Osby och 1 i 
Lönsboda. 
Totalt i trygg hemgång hittills under 2020 har det varit 84 ärenden (59 i 
Osby och 25 i Lönsboda). 
 

Övergångsboende Bergfast, det vårdas ingen person på korttidsboendet. 
 

På väntelista till trygghetsboende i Lönsboda är det 20 personer och på vän-
telista för trygghetsboende i Osby är det 6 personer 
 

Under 2020 har följande anmälningar gjorts: 
Sex (6) Lex Sarah-anmälningar 
Inga Lex Maria-anmälningar 
Tre (3) anmälningar till läkemedelsverket ang. medicintekniska avvikelser 
 
Inom LSS: 
Alla beslut är verkställda inom LSS. 
 

LSS-boende beviljade: Två boendebeslut är verkställda på Ekelund. 
 

Det finns en (1) extern placering inom LSS. 
 
 
LSS-boende Ekelund 
Ekelund har drabbats av vattenläcka vid ombyggnationen.  
Det innebär att boendet kommer att senareläggas med minst två-tre måna-
der.  
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§ 78 
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 8 oktober 2020, från Förvaltningsrätten i 
Malmö 

- Beslut/dom, daterad den 9 oktober 2020, från Förvaltningsrätten i 
Malmö 

- Beslut/dom, daterad den 23 oktober 2020, från Förvaltningsrätten i 
Malmö, 

- Protokoll 2020-10-07, Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 
 
 
Inkomna anmälningar enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av be-
rusade personer med mera (LOB) samt trafiknykterhetsbrott: 
Beslutsdatum  Ärende   Antal 
oktober 2020  LOB    0 

oktober 2020  Trafiknykterhetsbrott  0 
 
 
Ovanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet. 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
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§ 79 
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 oktober – 31 oktober 2020 
 
Ärendetyp Bifall  Avslag Ej tillämplig 
Ekonomiskt bistånd enligt SoL    404       172 
Individärende vuxna enligt SoL      19          0 
Dödsboanmälan        1          0 
LSS        3          0 
Äldreomsorg enligt SoL      81          0          4 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
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§ 80 
Redovisning av tilläggsbudgeten till arbetsmarknads-
politiska anställningar 
HVN/2020:194   750 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Redovisningen av tilläggsbudgeten, uppdaterad den 19 november 
2020, godkänns. 
 

- Skicka redovisningen till kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inom hälsa- och välfärdsnämnden har under 2019 förts dialog kring möjlig-
heterna att mer aktivt påverka kostnader för ekonomiskt bistånd. Genom att 
satsa på arbetsmarknadspolitiska anställningar skulle möjligheterna till att få 
ut människor i självförsörjning öka till exempel genom att den enskilde blir 
berättigad till arbetslöshetsersättning.  
Hälsa- och välfärdsnämnden äskade 3,5 mkr för att kunna satsa på dessa 
åtgärder. Kommunstyrelse beslutade om att bevilja dessa medel och arbete 
med att få ut människor i arbetsmarknadspolitiska anställningar intensifiera-
des. I redovisningen, uppdaterad den 19 november 2020, beskrivs hur arbete 
har framskridit och vilka resultat har uppnåtts. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Redovisning av tilläggsbudgeten till arbetsmarknadspoli-
tiska anställningar” daterad den 3 november 2020, från områdeschef Mensur 
Numanspahic och förvaltningschef Helena Ståhl. 
”Redovisning tilläggsbudget till arbetsmarknadspolitiska åtgärder”, uppda-
terad den 19 november 2020, från områdeschef Mensur Numanspahic och 
enhetschef AME Pål Cederqvist. 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson  
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Enhetschef AME, Pål Cederqvist 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
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§ 81 
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2020 
HVN/2020:2   042 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Budgetuppföljningen per den 31 oktober 2020, med en negativ avvi-
kelse på 8.200 tkr, godkänns. 
 

- Uppmana hälsa- och välfärdsförvaltningen till fortsatt ekonomisk 
återhållsamhet. 

- Överlämna uppföljningen till kommunstyrelsen.  

- Budgetuppföljningar för resterade 2020 kommer inte att genomföras 
för hälsa- och välfärdsnämnden. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet har inga konsekvenser för barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar ett prognostiserat underskott med 8 200 tkr. Av 
dessa är 6 500 tkr att hänföra till IFO-verksamheter, 1 500 tkr till LSS-
verksamheter samt 1 400 tkr till äldreomsorg. Överskott prognostiseras 
inom arbetsmarknadsenheten med 1 450 tkr. Förvaltningens bedömning är 
att det inte finns möjlighet att minska dessa underskott. 

Mer ingående kommenteras dessa siffror under respektive enhet i rapporten 
från Stratsys. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2020”, daterad den 12 november 2020, 
från verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Helena 
Ståhl, 

Startsysrapport ”Uppföljning oktober till nämnderna, Hälsa- och välfärd-
nämnden”. 

  

IVIOSBY 
~ KOMMUN 



 

Hälsa- och välfärdsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(15) 

Sammanträdesdatum 
2020-11-19  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
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§ 82 
Plan för POSOM 2020 
HVN/2020:192   012 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Plan för POSOM 2020 antas. 
 

- Uppdra åt POSOM:s ledningsgrupp att fortlöpande revidera planen 
samt informera kommunstyrelsen om beslutet. 

 
Sammanfattning 
Kommunen har det lokala ansvarsområdet för hantering av krissituationer 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
Osby kommuns Plan för hantering av extraordinära händelser och svåra 
samhällspåfrestningar, beslutad av kommundirektören 2019-12-31, anger 
hur arbetet ska fortgå när kommunen vid extraordinär händelse eller 
allvarlig samhällsstörning måste övergå i en organisation som är anpassad 
till en sådan situation eller när annars kommunens samverkande resurser 
behöver användas. Av planen framgår att förvaltningsansvaret för POSOM 
ligger under Hälsa och välfärdsnämnden. 
Kommunens organisation för psykologiskt och socialt omhändertagande 
utgörs av POSOM-gruppen som är ett nätverk av resurser som agerar eller 
samverkar då den ”ordinarie” krishanteringen, som sker genom lokala 
krisgrupper på arbetsplatsen, inte räcker till eller då nätverkets kompetens 
behövs. 
POSOM-gruppens operativa verksamhet leds av en ledningsgrupp med 
deltagare från förvaltningar, primärvården och Svenska kyrkan, som till sin 
hjälp ska ha ett antal stödpersoner med skiftande kompetens. 
Sammankallning och aktivering av POSOM kan beslutas av kommunens 
krisledningsnämnd, KrisledningsStabsChef, förvaltningschefen på hälsa- 
och välfärdsförvaltningen eller räddningsledare. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Plan för POSOM 2020” daterad den 2 november 2020, 
från Helena Ståhl, förvaltningschef. 
Plan för POSOM 2020 daterad den 2 november 2020, från förvaltningschef 
Helena Ståhl. 
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Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Kommundirektör, Petra Gummeson 
Säkerhets- och beredskapssamordnare, Jens Blomstrand 
Säkerhets- och beredskapssamordnare, Cecilia Alexandersson 
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§ 83 
Ej verkställda beslut, kvartal 3 2020 
HVN/2020:142   700 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Rapport ”Ej verkställda beslut för 3:e kvartalet 2020” godkänns. 
 

- Överlämna informationen till kommunens revisorer och kommun-
fullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen som stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) ska omedelbart verkställas av kommunen. I 
de fall 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. 
Just nu har vi 21 beslut som inte är verkställda och som är anmälda till IVO. 
Sedan rapporteringen för kvartal 1 och 2 har 13 beslut verkställs och 6 nya 
har tillkommit. I tabellen som bifogas till tjänsteskrivelse finns en samman-
ställning av anmälda beslut. Ur sammanställningen framgår vilka beslut 
som inte har verkställts; om besluten är nyanmälda eller återrapporterade, 
och i så fall hur många gånger, inom vilka lagrum har besluten fattats, vad 
är anledningen att besluten inte har verkställts samt hur planeringen ser ut 
för att kunna verkställa dessa beslut. 
Förvaltningen har fått förelägganden om yttrande gällande två ej verkställda 
beslut, ett beslut enligt LSS och ett beslut enligt SoL. Yttranden ska lämnas 
in senast 30 november. Föreläggande innebär att IVO överväger att initiera 
utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Ej verkställda beslut 2020”, daterad den 11 november 
2020, från områdeschef Mensur Numanspahic och förvaltningschef Helena 
Ståhl. 
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Sammanställning ”Ej verkställda beslut, kvartal 3”. 

 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsnämnden 
Kommunens revisorer 
Kommunfullmäktige (endast paragrafen) 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
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