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Plats och tid

Sammanträdesrum Osby, KF-salen, kommunhuset i Osby, klockan 13:30-16:30

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)
Sonja Svenle Pettersson (M)
Rolf Nilsson (S)
Kristof Pall (SD)
Pål Nilsson (KD)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:
Martin Lorentzsson (S)
Elisabeth Vestergård (S)
Marie Ekelöf (S)

Utses till justerare

Agneta Malm (S)

Justeringens plats och tid

Kansliet, kommunhuset i Osby, onsdagen den 23 september 2020, klockan 14:00.

Tjänstepersoner m.fl.:
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Områdeschef, Mensur Numanspahic
Områdeschef/MAS, Lina Bengtsson
Områdeschef, Andriette Näslund
Verksamhetsutvecklare, Emma Frostensson
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe
Kommundirektör, Petra Gummeson
Kommunalråd, Niklas Larsson
Oppositionsråd, Daniel Landin
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.
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Ärendelista

Justerandes sign

§ 49

Upprop och protokollets justering

§ 50

Godkännande av dagordning

§ 51

Information

§ 52

Anmälan av delegationsbeslut

§ 53

Anmälningar

§ 54

Information statistik Kolada

§ 55

Delårsbokslut per den 31 augusti 2020

§ 56

Ej verkställda beslut 1:a och 2:a kvartalet 2020

§ 57

Uppföljning av förebyggande hembesök 2019

§ 58

Osby kommuns politiska organisation från och med den 1 januari
2021

§ 59

Beslut om byggnation av särskilt anpassad bostad

§ 60

Fastställande av dygnskostnad för annan kommun avseende
korttidsvistelse LSS
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§ 49
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)
Sonja Svenle Pettersson (M)
Rolf Nilsson (S)
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 23 september 2020, klockan 14:00.

Justerandes sign
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§ 50
Godkännande av dagordning
-

Justerandes sign

Dagordningen godkänns, efter den av ordförande Jimmy Ekborg (C)
före sammanträdet angivna ändringen att följande två ärenden läggs
till på dagordningen:
Punkt 11. ”Beslut om byggnation av särskilt anpassad bostad”
Punkt 12. ”Fastställande av dygnskostnad för annan kommun avseende korttidsvistelse LSS”

Expedierat

Utdragsbestyrkande

IVIOSBY
~

KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

5(23)

Sammanträdesdatum

2020-09-17
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§ 51
Information
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Informationen läggs till handlingarna.

Förvaltningschef Helena Ståhl informerar:
Information angående covid-19
Sommaren har varit ansträngd men hanterbar. Särskilt ansträngd för sjuksköterskorna.
Inga nya konstaterade covid-19 fall.
Växelvården startas upp igen.
Dagverksamheten för demenssjuk startar upp igen.
Dagliga verksamheten starta succesivt upp.
Uppsökande verksamheten, för personer som fyllt 77 år, startar upp i höst
med hembesök eller via digitala möten.
Besöksförbudet på äldreboende hävs den 1 oktober 2020. Stort ansvar på
verksamheten med smittskydd och vårdhygien, rutiner håller på att tas fram.
Gratis antikropps-test, via Region Skåne, är ett frivilligt erbjudande till
vårdpersonal.
Krisledningsgruppen på hälsa- och välfärdsförvaltningen träffs en gång i
veckan och chef i beredskap fortsätter som tidigare.
Inga covid-19 fall har konstaterats på kommunens boende.
Håll i, håll ut och håll avstånd.
Elisabeth Vestergård (S), som har arbetar som sjuksköterska i Lönsboda
under sommaren, vill ge en eloge till all vårdpersonal i Lönsboda.
Framtidens socialtjänstlag
Lämnades information från SKRs webbkonferens angående framtidens socialtjänstlag.
Övrigt
- Ekelund, invigningen av korttidsvistelse för vuxna har ägt rum.
- Hemgården, gruppbostad enligt LSS är beställt och upphandlingen börjar
på måndag.
- Nytt äldreboende i Lönsboda, placeringen kommer att bli på Junescotomten.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

IVIOSBY
~

KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

6(23)

Sammanträdesdatum

2020-09-17

Hälsa- och välfärdsnämnden

Områdeschef Andriette Näslund informerar
Personärende
Lämnas information om ett avslutat ärende.
Områdeschef Mensur Numanspahic informerar
Personalärenden
Lämnas information om ett personalärende.
Verksamhetsutvecklare Emma Frostensson informerar:
Lägesrapport ekonomiskt bistånd – augusti 2020
Under augusti 2020 har det utbetalats 1.445 tkr i ekonomiskt bistånd till 176
hushåll (231 individer) varav 20 hushåll där åldern är 18 – 24 år.
Ekonomiskt bistånd har utbetalats 5,7 tkr under augusti 2020 till ensamkommande barn/ungdomar (försörjningsstöd utsluss).
Det har varit 314 personer som är öppet arbetslösa och 301 personer som är
sökande i program, totalt 605 arbetslösa under augusti 2020.
Skälen till ekonomiskt bistånd är arbetslöshet 50 personer, sjuka med intyg
35 personer och arbetsförhindrade av sociala skäl 115 personer.
Inskrivna i etableringsuppdraget/programmet har det under maj 2020 varit
35 personer.
Osby kommun Kompetensa
Medarbetarna, som bestående handläggare, KKA-samordnare och yrkesvägledare, flyttar in i lokalerna denna vecka.
Rekrytering av hälsovägledare pågår.
Kompetensa öppnar på måndag den 21 september med drop-in tider.
I lokalerna kommer även Osby Näringsliv, LRF och NyföretagarCentrum
att finnas.
Syftet är att komma närmare invånare som söker rådgivning och stöd för att
komma i arbete eller utbildning.
Områdeschef/MAS Lina Bengtsson informerar:
Väntelista särskilt boende
På väntelistan till särskilt boende är det 20 personer och Spången 4 personer.
Det finns inga lediga lägenheter.
På korttidsboendet Spången är 11 platser belagda
Trygg hemgång är det 5 aktuella ärenden i Osby, varav 4 i Osby och 1 i
Lönsboda
Totalt i trygg hemgång hittills under 2020 har det varit 72 ärenden (54 i
Justerandes sign
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Osby och 18 i Lönsboda).
Övergångsboende Bergfast vårdas inga personer, på korttidsboendet vårdas
2 personer.
På väntelista till trygghetsboende i Lönsboda är det 20 personer och på väntelista för trygghetsboende i Osby är det 14 personer
Under 2020 har följande anmälningar gjorts:
Fyra (4) Lex Sarah-anmälningar
Inga Lex Maria-anmälningar
Tre (3) anmälningar till läkemedelsverket ang. medicintekniska avvikelser
Etthundratjugotvå (122) läkemedelsavvikelser
Inom LSS:
Det finns ett (1) ej verkställt beslut.
LSS boende två (2) beviljade, ej verkställda beslut (varav en ansökan tillfälligt löst med korttidsboende).
Det finns en (1) extern placering inom LSS.
Övrigt
Pål Nilsson (KD) informerar att han kommer att avsäga sig alla sina politiska uppdrag och tackar samtliga kollegor inom politiken och tjänstemännen för gott samarbete.
Ordförande Jimmy Ekborg (C) tackar Pål Nilsson (KD) för hans insatser i
hälsa- och välfärdsnämnden.
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§ 52
Anmälan av delegationsbeslut
HVN/2020:105 720
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 maj – 31 augusti 2020
Ärendetyp
Ekonomiskt bistånd enligt SoL
Individärende vuxna enligt SoL
Dödsboanmälan
LSS
Äldreomsorg enligt SoL

Bifall
1.605
76
0
14
302

Avslag
565
0
0
1
3

Ej tillämplig

1

Förvaltningschef hälsa- och välfärdsförvaltningen Helena Ståhl:
Personalförsörjningsåtgärder, inför huvudsemestern 2020 avseende sjuksköterskor.
Beslutsdatum 14 maj 2020, reviderad den10 juni 2020
Utbildningskrav undersköterska
Beslutsdatum 8 juni 2020, Dnr HVN/2020:105

Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 53
Anmälningar
HVN/2020:10 730
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Anmälningarna läggs till handlingarna.

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

Justerandes sign

-

Beslut/dom, daterad den 5 maj 2020, från Förvaltningsrätten i
Malmö

-

Beslut/dom, daterad den 11 maj 2020, från Förvaltningsrätten i
Malmö, nr 1

-

Beslut/dom, daterad den 11 maj 2020, från Förvaltningsrätten i
Malmö, nr 2

-

Beslut/dom, daterad den 11 maj 2020, från Förvaltningsrätten i
Malmö, nr 3

-

Beslut/dom, daterad den 15 maj 2020, från Förvaltningsrätten i
Malmö, nr 1

-

Beslut/dom, daterad den 15 maj 2020, från Förvaltningsrätten i
Malmö, nr 2

-

Beslut/dom, daterad den 25 maj 2020, från Förvaltningsrätten i
Malmö

-

Beslut/dom, daterad den 6 juni 2020, från Förvaltningsrätten i
Malmö

-

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

-

Beslut/dom, daterad den 29 juni 2020, från Förvaltningsrätten i
Malmö

-

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

-

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

-

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, protokoll 2020-06-04

-

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, beslut 2020-06-04, § 8, tertialrapport 1 2020

-

Kommunala pensionärsrådet (KPR), mötesanteckningar 2020-02-17

-

Rådet för personer med funktionsvariationer i Osby (Funkisrådet),
mötesanteckningar 2019-12-02
Expedierat
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-

Rådet för personer med funktionsvariationer i Osby (Funkisrådet),
mötesanteckningar 2020-03-09

Inkomna anmälningar enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer med mera (LOB) samt trafiknykterhetsbrott:
Beslutsdatum
maj 2020
juni 2020
juli 2020
maj 2020
juni 2020
juli 2020

Ärende
LOB
LOB
LOB
Trafiknykterhetsbrott
Trafiknykterhetsbrott
Trafiknykterhetsbrott

Antal
0
3
0
0
0
0

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet.

Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 54
Information statistik Kolada
HVN/2020:155 000
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Informationen läggs till handlingarna.

Barnkonsekvensanalys
Ingen påverkan på barn då det endast handlar om redovisning av statistik.
Sammanfattning av ärendet
Statistik från Kolada avseende 2019 visar att förvaltningen står sig väl i
jämförelse med andra kommuner. För de delar som avser äldreomsorg har
kommunens standardkostnad hamnat på minus 0,6 % och för LSSverksamheten på minus 14 %. För IFO ligger kommunens kostnader 5,6 %
över standard, vilket är en klar förbättring jämfört med de 21,6 % som
gällde 2018. I detta tal inkluderas även de IFO-kostnader som finns hos barn
och utbildning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Information statistik Kolada”, daterad den 2 september
2020, från verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltningschef
Helena Ståhl.
Presentation ”Kolada statistik 2017 – 2019”.

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

Justerandes sign
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§ 55
Delårsbokslut per den 31 augusti 2020
HVN/2020:3 040
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Delårsbokslut och uppföljningen per den 31 augusti 2020 godkänns.

-

Uppdra åt hälsa- och välfärdsförvaltningen att iaktta största möjliga
återhållsamhet samt hålla fast vid att arbeta vidare med redovisade
åtgärder med ambitionen att minska underskottet.

-

Informera kommunstyrelsen att hälsa- och välfärdsnämnden under
rådande omständigheter inte har för avsikt att besluta om ytterligare
anpassningsåtgärder i verksamheter som har till syfte att ge och
värna välfärd till medborgare i den utsatta situation som samhället i
nuläget befinner sig i.

Beslutsgång
Agneta Malm (S) yrkar:
”Delårsbokslut och uppföljningen per den 31 augusti 2020 godkänns.
Uppdra åt hälsa- och välfärdsförvaltningen att iaktta största möjliga återhållsamhet samt hålla fast vid att arbeta vidare med redovisade åtgärder
med ambitionen att minska underskottet.
Informera kommunstyrelsen att hälsa- och välfärdsnämnden under rådande
omständigheter inte har för avsikt att besluta om ytterligare anpassningsåtgärder i verksamheter som har till syfte att ge och värna välfärd till medborgare i den utsatta situation som samhället i nuläget befinner sig i.”
Hälsa- och välfärdsnämnden samtliga ledamöter instämmer i Agneta Malms
(S) yrkandet.
Ordförande Jimmy Ekborg (C) meddelar att Agneta Malms (S) yrkande blir
hälsa- och välfärdsnämndens beslut.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.

Justerandes sign
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Sammanfattning av ärendet
Totalt visar förvaltningen ett minusresultat på 9 704 tkr. Detta är en försämring med runt 2 400 tkr sedan prognosen i april månad.
Centralt har det skett en förbättring med 1 200 tkr vilket till största delen är
de sjukskrivningspengar förvaltningen erhållit från staten. Äldreomsorgen
ligger kvar på i stort samma prognos som i april med ett underskott strax
under 1 700 tkr medan LSS-verksamheterna försämrats med knappt 1 500
tkr. Förklaringen till det senare är öppnandet av korttidsboende för vuxna.
Detta boende innehåller i dagsläget två platser för permanent boende, vilket
ställer andra krav på bemanning än ett renodlat korttidsboende. Volymerna
inom LSS ökar också för bland annat daglig verksamhet.
Den stora skillnaden mot april månads prognos är en försämring av IFOverksamheternas resultat med 2 800 tkr. Försämring har skett i prognoserna
för såväl ekonomiskt bistånd som placeringar av olika slag. Speciell oro
finns för placeringarna gällande våld i nära relationer, där vi ser en stor ökning.
AME visar en förbättrad prognos med 700 tkr medan integrationen prognostiserar en mindre försämring på cirka 100 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Delårsbokslut 2020”, daterad den 10 september 2020, från
verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Helena Ståhl.
Stratsysrapport ”Delårsrapport augusti 2020 nämnderna, Hälsa- och välfärdsnämnden”.

Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe
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§ 56
Ej verkställda beslut 1:a och 2:a kvartalet 2020
HVN/2020:142 700
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Rapport ”Ej verkställda beslut 1:a och 2:a kvartalet 2020”, godkänns.

-

Överlämna informationen till kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och lagen som stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) (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 28 ej verkställda beslut som är anmälda till IVO. I tabellen
som bifogas till tjänsteskrivelse finns en sammanställning av anmälda beslut. Ur sammanställningen framgår vilka beslut som inte har verkställts; om
besluten är nyanmälda eller återrapporterade, 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.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Ej verkställda beslut 2020”, daterad den 1 september
2020, från hälsa och välfärd, områdeschef Mensur Numanspahic och förvaltningschef Helena Ståhl.
Sammanställningen av anmälda ej verkställda beslut.
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Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdsförvaltningen
Kommunens revisorer, med identifierbara rapporter
Anmälan till kommunfullmäktige (endast protokollsutdraget)
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Områdeschef, Mensur Numanspahic
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§ 57
Uppföljning av förebyggande hembesök 2019
HVN/2020:153 723
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Uppföljningen av förebyggande hembesök 2019 godkänns.

-

Ge hälsa- och välfärdsförvaltningen i uppdrag att arbeta efter föreslagna förbättringsförslag.

Barnkonsekvensanalys
Barn berörs ej.
Sammanfattning av ärendet
Vård och omsorgsnämnden gav under hösten 2018 förvaltningen i uppdrag
att redovisa resultaten för verksamheten under 2019.
Hembesökarna upplever att de möter många personer som får råd och stöd.
Resultaten från enkäterna är liknande från tidigare år. Fortfarande syns att
de flesta i allmänhet är nöjda med sin tillvaro. Många är nöjda med sitt boende och att de flesta känner sig trygga. De äldre rör sig i stor utsträckning
aktivt men någon mer är bekymrad om framtiden. Några fler än tidigare har
minskad aptit och någon mer är även ostadig i sin gång. Nästan hälften av
alla har en nattfasta på över 11 timmar.
Förvaltningen har tagit fram åtgärdsförslag och förslag på förbättringar så
att äldre ska kunna behålla hälsa och vara självständiga längre.
Förvaltningen informerar även om verksamhetens uppstart 2020 med tanke
på covid-19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av förebyggande hembesök 2019”, daterad
den 2 september 2020, från områdeschef Andriette Näslund och förvaltningschef Helena Ståhl.
”Uppföljning av förebyggande hembesök 2019”, daterad den 31 augusti
2020, från hälsa och välfärd.
Presentation resultat av ”Förebyggande hembesök 2019”.
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Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Områdeschef, Andriette Näslund
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§ 58
Osby kommuns politiska organisation från och med
den 1 januari 2021
HVN/2020:147 001
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Hälsa- och välfärdsnämnden föredrar att under resterande tid av
mandatperioden arbeta vidare med beredning och ej återgå till tidigare organisation med arbetsutskott.
Ett eventuellt arbetsutskott ska inte ges utökad delegation och ta
över beslut som idag ligger på nämndens nivå.
Antalet ledamöter, ordinarie och ersättare ska delta fysiskt vid mötet
om inte särskilda omständigheter finns för annan hantering.
Motivering:
Hälsa- och välfärdsnämndens förmåga att fatta beslut eller genomförande tid för sammanträdet har inte påverkats av införande av beredning.
Partigrupperna ges möjlighet att diskutera ärenden utifrån ett tjänstemannaförslag utan att politiskt ställningstagande i ett arbetsutskott
har skett.
Det administrativa arbetet och tidsåtgång för möten effektiviseras
något för berörda tjänstemän i en organisation med enbart beredning.

Beslutsgång
Agneta Malm (S) yrkar:
”Hälsa- och välfärdsnämnden föredrar att under resterande tid av mandatperioden arbeta vidare med beredning och ej återgå till tidigare organisation med arbetsutskott.
Ett eventuellt arbetsutskott ska inte ges utökad delegation och ta över beslut
som idag ligger på nämndens nivå.
Antalet ledamöter, ordinarie och ersättare ska delta fysiskt vid mötet om
inte särskilda omständigheter finns för annan hantering.
Motivering:
Hälsa- och välfärdsnämndens förmåga att fatta beslut eller genomförande
tid för sammanträdet har inte påverkats av införande av beredning.
Partigrupperna ges möjlighet att diskutera ärenden utifrån ett tjänsteJusterandes sign
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mannaförslag utan att politiskt ställningstagande i ett arbetsutskott har
skett.
Det administrativa arbetet och tidsåtgång för möten effektiviseras något för
berörda tjänstemän i en organisation med enbart beredning.”
Samtliga ledamöter i hälsa- och välfärdsnämnden instämmer i yrkandet.
Ordförande Jimmy Ekborg (C) meddelar att yrkande blir hälsa- och välfärdsnämndens beslut.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör ej barn.
Sammanfattning av ärendet
Den 11 november 2019 tog kommunfullmäktige beslut om att Osby kommuns politiska organisation ska ändras till att nämndutskott tas bort och
ersätts med icke-beslutande beredningar och att det istället inrättas individutskott för de nämnder som behandlar särskilt känsliga ärenden som kräver
behandling av ett utskott snarare än nämnd. Det beslutades även att nytt
beslut ska hanteras på kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2020
och kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2020.
Den 19 augusti 2020, § 98, fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut
om att frågan avseende den politiska organisationen skulle ställas till BUN,
HVN och SBN för att nämnderna skriftligt skulle inkomma med svar till
KS senast den 7 oktober 2020.
För att underlätta nämndernas diskussioner har olika frågeställningar tagits
fram av kanslichef och kommunalråd. Nämnden ombeds lämna svar på två
frågor och kort motivera svaren:
Hur ställer sig nämnden gällande ändringar av delegationsordning om arbetsutskott återinförs?
Vilken organisation föredras av nämnden?
A. Så som det är idag och att det gäller mandatperioden ut.
B. Så som det har varit tidigare, det vill säga med arbetsutskott innan
nämnd.
C. Att kommunstyrelseförvaltningen presenterar andra alternativa organisationsförslag genom att se över hur det ser ut i övriga kommuner.
D. Annat alternativ som nämnden själv vill presentera/föreslå.
Övriga frågeställningar ska vara ett stöd i diskussionen och behöver inte
besvaras.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Osby kommuns politiska organisation från och med den 1
januari 2021” från förvaltningschef Helena Ståhl daterad 2020-08-27.
Anvisningar ”Frågeställningar avseende Osby kommuns politiska organisation från och med den 1 januari 2021.
Kommunstyrelsens beslut 2020-08-19, § 98.
Tjänsteskrivelse ”Osby kommuns politiska organisation från och med den 1
januari 2021”, från kanslichef Amra Eljami och administrativ chef Johanna
Lindhe.

Beslutets skickas till
Hälsa- och välfärdsförvaltningen
Kanslichef, Amra Eljami
Kommunstyrelsen
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§ 59
Beslut om byggnation av särskilt anpassad bostad
HVN/2020:159 731
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Hos samhällsbyggnadsförvaltningen beställa byggnation av två särskilt anpassade bostäder inklusive personalutrymme.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Två beslut är fattade gällande personlig assistans i särskilt anpassad bostad.
Brukarna har behov av en bostad i lugn omgivning och miljö och i viss avskildhet då det kan förekomma höga ljud. Förvaltningen har tillsammans
med fastighetschef letat efter lämplig bostad och tittat på flera olika bostäder. Samtliga har varit olämpliga av olika orsaker. Förslag kom upp att renovera nuvarande Ängdalens barnkorttid till två lägenheter samt ett personalutrymme. Denna lösning bedömer förvaltningen som mycket lämplig.
Även brukarnas familjer är mycket positiva till förslaget.
Hälsa och välfärd föreslår därför att nämnden fattar beslut om beställning av
ombyggnation av lämplig lokal som uppfyller gällande byggnormer till
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Beslut om byggnation av Särskilt anpassad bostad”, daterad den 15 september 2020, från hälsa och välfärd,
MAS/Verksamhetsutvecklare Lina Bengtsson och förvaltningschef Helena
Ståhl.
Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningschef samhällsbyggnad, Mathias Karlsson
Chef tekniska enheten, Anders Edwall
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§ 60
Fastställande av dygnskostnad för annan kommun
avseende korttidsvistelse LSS
HVN/2020:160 731
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Ny avgift för annan kommun, avseende dygnskostnad på korttidsvistelse LSS, fastställs till 5.500 kronor per dygn och därefter en årlig
uppräkning enligt index.

-

Den nya avgiften gäller från och med den 1 oktober 2020.

Barnkonsekvensanalys
Barn är berörda i det aktuella ärendet. Annan kommun köper korttidsvistelse
LSS från Osby kommun. Barnen har behov av insatsen och det behovet påverkas inte av beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Hälsa och välfärd i Osby kommun säljer korttidsvistelse för barn avseende
LSS till annan kommun. Vid granskning av fakturor samt vid jämförelse
med vilken avgift som andra kommuner tar ut upptäcks att Osby kommun
ligger lågt i sin avgift.
I våras skedde en höjning av dygnskostnaden, från 2505 kr till 3200 kr.
Andra närliggande kommuner tar ut en dygnskostnad på 5500 kr. Hälsa och
välfärd föreslår därför nämnden att ta ut en högre avgift, dvs 5500 kr/dygn,
därefter en årlig uppräkning enligt index för att ligga i nivå med andra
kommuner.
Enhetschefen har varit i kontakt med ansvarig handläggare i berörd kommun som framfört synpunkter på att det sker en avsevärd höjning under ett
år.
Hälsa och välfärdsförvaltningen lyfter frågan om höjning till nämnden för
ställningstagande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Fastställande av dygnskostnad för annan kommun avseende korttidsvistelse LSS”, daterad den 15 september 2020, från hälsa- och
välfärd, MAS/Verksamhetsutvecklare Lina Bengtsson och förvaltningschef
Helena Ståhl.
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Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
MAS/Verksamhetsutvecklare, Lina Bengtsson
Enhetschefer inom LSS
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