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Ärendelista 
 
§ 61 Upprop och protokollets justering 

§ 62 Godkännande av dagordning 

§ 63 Information - Organisationsöversyn 

§ 64 Information 

§ 65 Delegationsbeslut 

§ 66 Anmälningar 

§ 67 Budgetuppföljning per den 30 september 2020 

§ 68 Brukarundersökning äldreomsorgen 2020 

§ 69 Uppföljning intern kontroll 2020 

§ 70 Begäran om ersättning för förlust elevboendet LSS 

§ 71 Riktlinjer för trygghetsbostad, revidering 

§ 72 Sammanträdesplanen 2021 avseende hälsa- och välfärdsnämnden 

§ 73 Val av ny ersättare i hälsa- och välfärdsnämndens individutskott, 
efter Pål Nilsson (KD) 

§ 74 
Nominering av ny ledamot och ordförande till Rådet för personer 
med funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby kommun, efter Pål 
Nilsson (KD) 
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§ 61 
Upprop och protokollets justering 
 
Ledamöter som är närvarande vi dagens sammanträde: 
 
Agneta Malm (S), ordförande 
Sofie Persson (C), tjänstgör för Jimmy Ekborg (C) 
Nicklas Mauritzson (SD) 
Eva Bendz Johansson (C) 
Michael Svensson (S) 
Sonja Svenle Pettersson (M) 
Rolf Nilsson (S) 
Kristof Pall (SD) 
Maria Owiredu (KD) 
 
Hälsa- och välfärdsnämnden utser Sonja Svenle Pettersson (M) att tillsam-
mans med ordförande Agneta Malm (S) justera dagens protokoll. 
 
Ordförande Agneta Malm (S) informerar att dagens protokoll justeras ons-
dagen den 28 oktober 2020, klockan 12:30. 
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§ 62 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 63 
Information - Organisationsöversyn 
 
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Informationen noteras och läggs till handlingarna. 
 

-  Vidarebefordrar inkomna synpunkter till kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning 

Kommundirektör, Petra Gummeson och verksamhetsutvecklare, Emma 
Frostensson informerar om organisationsöversyn och presenterar ett organi-
sationsförslag. 
 
 
Följande synpunkter lämnades: 
 
Marie Owiredu (KD): 
Positiv – tror på denna organisationsförändring. 
 
Agneta Malm (S): 
Ställer oss positiva till förslaget. 
Upplever att det finns stora förutsättningar att nå upp till det som är beslutat 
i strategin. 
Organisationsförslaget ger auktoritet till styrning och ledning. 
 
 
Hälsa- och välfärdsnämnden är enhälligt positiva till organisationsförslaget. 
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§ 64 
Information 
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
Kommundirektör Petra Gummeson informerar: 
 
Hela hälsa- och välfärdsförvaltningen har varit hårt ansträngd på grund av 
covid-19 och det har påverkat all personal och chefer. 
Kommunledningen har föreslagit HR-avdelningen att de ska göra en psyko-
social kartläggning utifrån den uppkomna situationen och att en handlings-
plan för cheferna tas fram efter kartläggningen.  
 
Förvaltningschef Helena Ståhl informerar: 
 
Information angående covid-19 
Smittspridningen ökar och krisledningsgruppen har åter aktiverats. 
Uppsökande verksamheten har startat upp och möten sker bland annat via 
telefon. 
Besöksförbudet på äldreboenden är hävt, det har gått relativt bra men på 
Lindhem har man beslutat om en lokal åtgärd. 
Upphandling av skyddsjackor för hemtjänsten pågår. 
Motivera vårdtagarna att vaccinera sig för säsongsinfluensan. 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen har haft krisledningsmöten varje vecka 
sedan i våras. 
 
Socialchefsdagarna 2020, digitalt 
Förvaltningschef Helena Ståhl, Agneta Malm (S), Nicklas Mauritzson (SD) 
och områdeschef Andriette Näslund lämnar redogörelse från Socialchefs-
dagarna 2020 bland annat inom följande: 
Den digitala revolutionen och socialtjänsten 
Alla vinner på en mer jämlik stad 
Trender inom personalledning 
Kommunal primärvård 
 
LSS-Bostäder 
Hemgården: Ny gruppbostad ska byggas, upphandlingen är igång. 
Ekelund: Plan 2 är klart och plan 1 håller på att färdigställas. 
Calcio: Kommer att bli servicebostad längre fram i tiden. 
Ängdalen: Kommer att rivas under vecka 50 och en upphandling pågår för 
särskilt anpassad bostad. 
 
Budgetarbetet 2021 
Kortfattad information om budgetarbetet för 2021. 
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Områdeschef Mensur Numanspahic informerar: 
 
Lägesrapport ekonomiskt bistånd – augusti 2020 
Under september 2020 har det utbetalats 1.434 tkr i ekonomiskt bistånd till 
180 hushåll (234 individer) varav 21 hushåll där åldern är 18 – 24 år.  
Ekonomiskt bistånd har utbetalats 3,2 tkr under september 2020 till ensam-
kommande barn/ungdomar (försörjningsstöd utsluss).  
 
Det har varit 288 personer som är öppet arbetslösa och 307 personer som är 
sökande i program, totalt 588 arbetslösa under september 2020. 
 
Skälen till ekonomiskt bistånd är arbetslöshet 48 personer, sjuka med intyg 
35 personer och arbetsförhindrade av sociala skäl 119 personer. 
 
Inskrivna i etableringsuppdraget/programmet har det under september 2020 
varit 34 personer. 
 
Områdeschef Andriette Näslund informerar: 
 
Väntelista särskilt boende 
På väntelistan till särskilt boende är det 27 personer av dessa finns 5 perso-
ner på Spången. 
Det finns inga lediga lägenheter. 
 

På korttidsboendet Spången är 11 platser belagda. 
 

Trygg hemgång är det 5 aktuella ärenden i Osby, varav 1 i Osby och 4 i 
Lönsboda 
Totalt i trygg hemgång hittills under 2020 har det varit 81 ärenden (57 i 
Osby och 24 i Lönsboda). 
 

Övergångsboende Bergfast vårdas en (1) person på korttidsboendet. 
 

På väntelista till trygghetsboende i Lönsboda är det 20 personer och på vän-
telista för trygghetsboende i Osby är det 15 personer 
 

Under 2020 har följande anmälningar gjorts: 
Sex (6) Lex Sarah-anmälningar 
Inga Lex Maria-anmälningar 
Tre (3) anmälningar till läkemedelsverket ang. medicintekniska avvikelser 
Etthundratjugotvå (166) läkemedelsavvikelser 
 
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. 
 
Övrigt 
På Spången har man infört besökstider och information har efter hand givits 
till de boende. 
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§ 65 
Delegationsbeslut 
HVN/2020:166   043 

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 september – 30 september 2020 
 
Ärendetyp Bifall  Avslag Ej tillämplig 
Ekonomiskt bistånd enligt SoL    415       165 
Individärende vuxna enligt SoL      29          0 
Dödsboanmälan        3          1 
LSS        4          2 
Äldreomsorg enligt SoL     86          0          0 
 
 
Förvaltningschef hälsa- och välfärdsförvaltningen Helena Ståhl: 
 
Ansökningar om projektmedel, UE-bidrag mm hos Länsstyrelse, ESF, rik-
tade statsbidrag m fl upp till 6 basbelopp, enligt delegationsordningen 1.4.  
Beslutsdatum 29 september 2020. 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
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§ 66 
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 31 juli 2020, från Förvaltningsrätten i 
Malmö 

- Beslut/dom, daterad den 28 augusti 2020, från Förvaltningsrätten i 
Malmö 

- Beslut/dom, daterad den 1 september 2020, från Förvaltningsrätten i 
Malmö, 

- Beslut/dom, daterad den 8 september 2020, från Förvaltningsrätten i 
Malmö 

- Beslut/dom, daterad den 15 september 2020, från Förvaltningsrätten 
i Malmö 

- Beslut/dom, daterad den 21 september 2020, från Förvaltningsrätten 
i Malmö 

- Beslut/dom, daterad den 28 september 2020, från Förvaltningsrätten 
i Malmö, nr 1 

- Beslut/dom, daterad den 28 september 2020, från Förvaltningsrätten 
i Malmö, nr 2 

- Simrishamns kommun beslut KF 2020-08-31 Revisionsberättelse 
2018 - Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 

- Simrishamns kommun beslut KF 2020-08-31 Revisionsberättelse 
2019 - Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 

- Simrishamns kommun beslut KF 2020-08-31 Årsredovisning 2018 - 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 

- Simrishamns kommun beslut KF 2020-08-31 Årsredovisning 2019 - 
Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd 
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Inkomna anmälningar enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av be-
rusade personer med mera (LOB) samt trafiknykterhetsbrott: 
Beslutsdatum   Ärende   Antal 
augusti 2020   LOB    1 
september 2020  LOB    0 

augusti 2020   Trafiknykterhetsbrott  0 
september 2020  Trafiknykterhetsbrott  0 
 
 
Ovanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet. 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
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§ 67 
Budgetuppföljning per den 30 september 2020 
HVN/2020:2   042 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Budgetuppföljningen per den 30 september 2020 godkänns. 
 

- Uppmana hälsa- och välfärdsförvaltningen till fortsatt ekonomisk 
återhållsamhet. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet har inga konsekvenser för barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen 2020-09-30 pekar mot ett underskott med 8 224 tkr. Detta är en 
förbättring med cirka 1 500 tkr sedan delårsbokslutet.  

Då hanteringen av de pengar vi söker från staten gällande merkostnader för 
covid-19 inte är klar kan man höja ett varningens finger för detta. Hälsa- 
och välfärdsförvaltningen har varit noga med att registrera kostnader, men 
vet i dagsläget inte hur mycket som kommer att betalas ut. Inga covid-
kostnader finns med i de prognoser förvaltningen redovisar. 

Vidare kommentarer kring prognosen återfinns i bilagd rapport. 

Beslutsunderlag 

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

Bilagd rapport: ”Uppföljning september 2020 till nämnderna, Hälsa- och 
välfärdsnämnden”. 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Förvaltningschef Helena Ståhl 
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe 
Kommunstyrelsen (anmälan) 
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§ 68 
Brukarundersökning äldreomsorgen 2020 
HVN/2020:173   730 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut  

- Redovisningen av Brukarundersökningen 2020 godkänns. 

- Ge hälsa- och välfärdsförvaltningen i uppdrag att arbeta med hand-
lingsplaner för respektive boende/ hemtjänstgrupp. 

- Handlingsplaner redovisas till nämnden vid sammanträdet i decem-
ber. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialstyrelsen skickar varje år ut en enkät till personer som är 65 år och 
äldre som bor på vård och omsorgsboenden eller har hemtjänst den 31 de-
cember föregående år. Datainsamling och bearbetning skötts av Indikator 
som har också arbetat fram ett antal verktyg som hjälp att analysera data och 
ta fram rapporter. Brukarenkäten skickas ut i maj och besvaras under maj/ 
juni. Resultaten publiceras i slutet av september/ början av oktober månad. 

Det vi kan se att svarsfrekvensen inom hemtjänsten ligger på 59,5% (152 
personer) i år (att jämföra med 66,2% förra året) och inom särskilda boen-
den ligger svarsfrekvensen på 33,8% (42 personer). Förra året svarade 
43,4% på enkäten. 

Motsvarande siffror på riksnivå är 57% för hemtjänsten och 39,8% för sär-
skilda boenden. 

Rapporterna per respektive enhet kommer att diskuteras på APT och dis-
kussionerna ska stå i grunden för förbättringsförslag som ska presenteras till 
nämnden i december månad. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Brukarundersökning äldreomsorgen 2020” daterad den 5 
oktober 2020, från områdeschef, Mensur Numanspahic, områdeschef And-
riette Näslund och förvaltningschef Helena Ståhl. 

Presentation ”Resultat av 2020 års brukarundersökning”. 

Presentation ”Brukarundersökning 2020, utdrag”. 
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Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Förvaltningschef Helena Ståhl 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
Områdeschef, Andriette Näslund 
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§ 69 
Uppföljning intern kontroll 2020 
HVN/2020:5   040 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Uppföljningen av direktåtgärden i den interna kontrollen för 2020 
godkänns. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Nämnden har fattat beslut om direktåtgärd i den interna kontrollplanen för 
att säkra följsamhet till rutiner för post, sms och e-post inom särskilt boende 
och arkivhantering inom myndighetsutövarna. Uppföljning ska rapporteras 
under september 2020 men har pga. covid-19 fördröjts till oktober 2020. 

Under året har enhetschefer informerats och utbildats kring rutin för post, 
diarieföring, sms och e-post. Det framkom att diarieföring fungerar men att 
rutin för e-post och sms behöver stärkas. Enhetschefer kommer fortsatt att 
informera ut i verksamheterna samt se över följsamhet till rutin under hösten 
2020. Informationsinsatser har enligt plan genomförts för myndighetsutö-
vare och berörda chefer. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Intern kontroll 2020”, daterad den 5 oktober 2020, från 
områdeschef Andriette Näslund och förvaltningschef Helena Ståhl. 

Intern kontroll uppföljning oktober 2020, Hälsa och välfärdsnämnden. 

 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschef Andriette Näslund 
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§ 70 
Begäran om ersättning för förlust elevboendet LSS 
HVN/2020:179   731 

Hälsa och välfärdsnämnden beslut 
 

- Hos kommunstyrelsen begära ersättning för förlust gällande elevbo-
ende LSS för år 2020 med 108.300 kronor. 

Barnkonsekvensanalys 
Ärendet har inga konsekvenser för barn. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Elevboendet LSS har sedan starten bedrivits, initialt av vård- och omsorgs-
förvaltningen numera hälsa- och välfärdsförvaltningen. Den ekonomiska 
risken vid eventuella förluster ska enligt ursprungligt beslut ligga på för-
valtningen Utbildning och arbete. Då denna förvaltning låg under kommun-
styrelsen och då den inte längre finns riktas denna begäran till kommunsty-
relsen. 
Verksamheten har under 2020 avvecklats då förutsättningar att driva den 
vidare inte längre finns. Resultatet har blivit att intäkterna inte täcker de 
kostnader som funnits. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ”Begäran om ersättning för förlust elevboendet LSS”, date-
rad den 13 oktober 2020, från verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och 
förvaltningschef Helena Ståhl. 
Sammanställning av utfallet fram till dess att verksamheten avvecklats ”Pe-
riodiserad budgetdrift helår elevboende”. 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe 
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§ 71 
Riktlinjer för trygghetsbostad, revidering 
HVN/2020:167   730 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut  
 

- Reviderad ”Riktlinje för trygghetsbostäder” godkänns. 
 

- Riktlinjen ska gälla från och med den 1 november 2020. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Riktlinjer för Trygghetbostäder antogs av dåvarande Vård-och omsorgs-
nämnden (VON) 20151110 §69. Då VON inte finns längre behöver Hälsa-
och välfärdsnämnden anta ny riktlinje.  
Riktlinjen har reviderats, samtliga förändringar är gulmarkerade eller ge-
nomstrukna. I den reviderade versionen finns, förutom ett antal smärre red-
aktionella justeringar, förslag om förändring av kriterierna. Förslaget har sin 
bakgrund i att det har visat sig att samtliga i kön tackat nej och behov har 
samtidigt funnits hos personer som inte uppfyller ålderskriteriet. 

Förvaltningen föreslår därför att undantag kan göras för ålderskriteriet om 
vissa faktorer är uppfyllda. Därutöver har förtydligande gjorts avseende 
debitering av hyra vid inflyttning och utflyttning samt har ej aktuella saker 
tagits bort (genomstrukna). 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Reviderad Riktlinje för trygghetsboende 2020” daterad 
den 29 september 2020, från områdeschef Mensur Numanspahic och för-
valtningschef Helena Ståhl. 

Förslag till reviderad riktlinje för Trygghetsbostäder daterad den 29 septem-
ber 2020. 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Förvaltningschef Helena Ståhl 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
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Hälsa- och välfärdsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(20) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22  
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§ 72 
Sammanträdesplanen 2021 avseende hälsa- och 
välfärdsnämnden 
HVN/2020:172   006 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 

- För året 2021 godkänns följande sammanträdesdatum avseende 
hälsa- och välfärdsnämnden: 
 
Torsdagen den 25 februari 2021 
Torsdagen den 15 april 2021 
Torsdagen den 20 maj 2021 
Torsdagen den 17 juni 2021 
Torsdagen den 23 september 2021 
Torsdagen den 21 oktober 2021 
Torsdagen den 18 november 2021 
Torsdagen den 16 december 2021 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Den politiska organisationen och frågan om det ska vara beredning eller 
arbetsutskott från 1 januari 2021 ska tas upp i kommunstyrelsen under okto-
ber månad. 

Kansliet har tagit fram en sammanträdesplan för 2021 och hälsa- och väl-
färdsnämnden kan redan nu ta beslut om sammanträdesplanen för 2021 av-
seende nämndens sammanträdesdagar. Planen omfattar åtta nämndssam-
manträden och åtta arbetsutskott inkl. individutskott. Om kommunstyrelsen 
beslutar att hälsa-och välfärdsnämnden ska fortsätta med beredningar före-
slås datum för arbetsutskotten istället gäller för beredningsmötena samt att 
individutskotten förläggs på samma datum som sammanträdena.   

Planen har tagits upp på KLG och verksamhetscontrollerna har gått igenom 
planen och godkänt tiderna utifrån de ekonomiska uppföljningarna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesplan för Hälsa- och välfärdsnämnden 
2021”, daterad den 5 oktober 2020. Från förvaltningschef Helena Ståhl. 

Förslag Osby kommun sammanträdesplan version 2020-09-03. 
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Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschefer 
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Hälsa- och välfärdsnämnden  
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§ 73 
Val av ny ersättare i hälsa- och välfärdsnämndens 
individutskott, efter Pål Nilsson (KD) 
HVN/2020:174   006 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 

- Utse Maria Owiredu (KD) till ny personlig ersättare i hälsa- och 
välfärdsnämndens individutskott, för ordinarie ledamot Sonja Svenle 
Pettersson (M), efter Pål Nilsson (KD), för resterande del av 
mandatperioden 2019-2022. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ej aktuellt. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Pål Nilsson valdes 2019-12-12 till personlig ersättare för Sonja Svenle Pet-
tersson i individutskottet. Pål Nilsson har begärt entledigande från sina poli-
tiska uppdrag från och med den 1 oktober 2020. Ny personlig ersättare i 
individutskottet behöver därför utses. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Ersättare i individutskottet för hälsa-och välfärdsnämn-
den” daterad den 13 oktober 2020, från förvaltningschef Helena Ståhl. 

 

 

Beslutet skickat till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Maria Owiredu 
Löneassistent, Rose-Marit Nilsson 
Kommunsekreterare, Robin Skoglund 

 

 

   

IVIOSBY 
~ KOMMUN 



 

Hälsa- och välfärdsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(20) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-22  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
 
§ 74 
Nominering av ny ledamot och ordförande i Rådet för 
personer med funktionsvariationer (Funkisrådet) i 
Osby kommun, efter Pål Nilsson (KD) 
HVN/2020:169   030 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut  
Förslag till kommunstyrelsen 
 

- Nominera Agneta Malm (S) till ledamot och ordförande i Rådet för 
personer med funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby kommun, 
efter Pål Nilsson (KD). 
 

- Nominera Sonja Svenle Pettersson (M) till ersättare för ordförande i 
Rådet för personer med funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby 
kommun, efter Agneta Malm (S). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den av hälsa- och välfärdsnämndens utsedda ordföranden Pål Nilsson har 
meddelat att han avsäger sig alla politiska uppdrag från och med den 1 ok-
tober 2020. Nominering av ordförande behöver därför genomföras. Enligt 
Funkisrådets reglemente ska hälsa-och välfärdsnämnden nominera kom-
munstyrelsen att utse ordförande. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Nominering av ordförande i Rådet för personer med 
funktionsvariationer (Funkisrådet) i Osby kommun, daterad den 1 oktober 
2020, från förvaltningschef Helena Ståhl. 

Skrivelse ”Begäran om entledigande för politiska uppdrag Pål Nilsson 
(KD), daterad den 17 september 2020.  

 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Agneta Malm 
Sonja Svenle Pettersson 
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