
 

Hälsa- och välfärdsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(18) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-25  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby och digitalt via Microsoft Teams, klockan 13:30-16:25  

Beslutande Jimmy Ekborg (C), ordförande 
Agneta Malm (S), vice ordförande 
Nicklas Mauritzson (SD) 
Eva Bendz Johansson (C) 
Michael Svensson (S) 
Sonja Svenle Pettersson (M) 
Rolf Nilsson (S) 
Sofie Persson (C), tjänstgör för Kristof Pall (SD) §§ 1-3 
Kristof Pall (SD), §§ 4-9 
Maria Owiredu (KD) 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Sofie Persson (C), §§ 4-9 
Elisabeth Vestergård (S) 

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

Utses till justerare Agneta Malm (S)   
 
Justeringens plats och tid Kontaktcenter, kommunhuset i Osby, onsdagen den 3 mars 2021, klockan 09:00.  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
1-9 

 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 2021-02-25  

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-04 Datum då anslaget tas ned 2021-03-27 

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

§ 2 Godkännande av dagordning 

§ 3 Information 

§ 4 Anmälningar 

§ 5 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 6 Årsredovisning 2020, hälsa- och välfärdsnämnden 

§ 7 Intern kontroll rapportering 2020 

§ 8 Intern kontrollplan för 2021 

§ 9 Ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 
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§ 1 
Upprop och protokollets justering 
 
Ledamöter som är närvarande vi dagens sammanträde: 
 
Jimmy Ekborg (C), ordförande 
Agneta Malm (S), vice ordförande 
Nicklas Mauritzson (SD) 
Eva Bendz Johansson (C) 
Michael Svensson (S) 
Sonja Svenle Pettersson (M) 
Rolf Nilsson (S) 
Sofie Persson (C), tjänstgör för Kristof Pall (SD) §§ 1-3 
Kristof Pall (SD), §§ 4-9 
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 ons-
dag den 3 mars 2021, klockan 09:00. 
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§ 2 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns. 
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§ 3 
Information 
 
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
 
HR- och förhandlingsstrateg, Lisa Gannby: 
 
Redogörelse för kartläggningen av den psykosociala situationen inom led-
ningsorganisationen för hälsa och välfärd, kartläggningen genomfördes un-
der november månad.  
Det har varit stor arbetsbelastning inom förvaltningen och då särskilt på 
enhetscheferna.  
Vid kartläggningen framkom synpunkter på bland annat arbetsbelastningen 
vid pandemin, organisationsförändringar, kommunikationen, ny förvaltning, 
raster/pauser och tillgängligheten. 
 
Förvaltningen har redan påbörjat arbetet med bland annat individuell 
coaching, förändrad mötesstruktur, förstärkt med administrativt stöd.  
Målet är att få större delaktighet, bättre kommunikation och tydliggöra rol-
lerna. 
 
 
Områdeschef/MAS Lina Bengtsson: 
 
Information angående covid-19 
Smitta finns på Bergfast, just nu ett (1) konstaterat fall.  
Just nu är det fokus på vaccinationerna. Det är hela tiden förändringar angå-
ende hur många doser som levereras. 
 
 
Områdeschef Mensur Numanspahic informerar: 
 
Lägesrapport ekonomiskt bistånd – december 2020 
Under december 2020 har det utbetalats 1.572 tkr i ekonomiskt bistånd till 
169 hushåll (243 individer) varav 24 hushåll där åldern är 18 – 24 år.  
Ekonomiskt bistånd har utbetalats med 12,7 tkr under december 2020 till 
ensamkommande barn/ungdomar (7 individer) -försörjningsstöd utsluss.  
 
Det har varit 238 personer som är öppet arbetslösa och 329 personer som är 
sökande i program, totalt 567 arbetslösa under december 2020. 
 
Skälen till ekonomiskt bistånd är arbetslöshet 76 personer, sjuka med intyg 
98 personer och arbetsförhindrade av sociala skäl 32 personer. 
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Inskrivna i etableringsuppdraget/programmet har det under december 2020 
varit 21 personer. 
 
 
Förvaltningschef, Helena Ståhl informerar: 
 
LSS-byggnationer 
Kortfattad information angående anbudsförfarande avseende Ängdalen och 
Hemgården. 
LSS-boende på Ekelund, inflyttning sker under april månad. 
 
Ny förvaltningsorganisation 
From och med den 1 april går hälsa- och välfärdsnämnden över till hälsa- 
och omsorgsnämnden. Allt är klar med samverkan. 
 
 
Områdeschef Lina Bengtsson informerar: 
 
Väntelista särskilt boende 
På väntelistan till särskilt boende är det 15 personer, varav 4 personer på 
Spången. 
Det finns inga lediga lägenheter. 
 

På korttidsboendet Spången är 9 platser belagda. 
 

Trygg hemgång finns det 8 aktuella ärenden, varav 6 i Osby och 2 i Löns-
boda. 
Totalt i trygg hemgång hittills under 2021 har det varit 15 ärenden (11 i 
Osby och 4 i Lönsboda). 
 

Övergångsboende Bergfast 0 personer, det vårdas 2 person på korttidsboen-
det. 
 

På väntelista till trygghetsboende i Lönsboda är det 20 personer (7-8 aktu-
ella) och på väntelista för trygghetsboende i Osby finns ingen uppgift 
 

Under 2021 har följande anmälningar gjorts: 
Noll (0) Lex Sarah-anmälningar 
Noll (0) Lex Maria-anmälningar 
Noll (0) 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. 
 
 
 
Övrigt 
Michael Svensson (S) ställer frågan om hemtjänstpersonalen har, under da-
garna då det var mycket snö, kommit fram till samtliga brukare? 

IVIOSBY 
~ KOMMUN 



 

Hälsa- och välfärdsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(18) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-25  

 

 

Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 
Områdeschef Mensur Numanspahic svarar att någon enstaka brukar har man 
haft telefonkontakt med när det var som värst med snö, sedan har hem-
tjänstpersonalen kommer fram till samtliga brukare. 
 
Områdeschef Andriette Näslund, svara att hemsjukvården har kommit fram 
till samtliga. 
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§ 4 
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 december 2020, nr 1, från Förvaltnings-
rätten i Malmö 

- Beslut/dom, daterad den 8 december 2020, nr 2, från Förvaltnings-
rätten i Malmö 

- Beslut/dom, daterad den 8 december 2020, nr 3, från Förvaltnings-
rätten i Malmö 

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

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

- Beslut/dom, daterad den 16 december 2020, från Förvaltningsrätten i 
Malmö 

- Beslut/dom, daterad den 13 januari 2021, från Förvaltningsrätten i 
Malmö 

- Beslut/dom, daterad den 21 januari 2021, nr 1, från Förvaltningsrät-
ten i Malmö 

- Beslut/dom, daterad den 21 januari 2021, nr 2, från Förvaltningsrät-
ten i Malmö 

- Beslut/dom, daterad den 21 januari 2021, nr 3, från Förvaltningsrät-
ten i Malmö 

- Beslut/dom, daterad den 29 januari 2021, nr 1, från Förvaltningsrät-
ten i Malmö 

- Beslut/dom, daterad den 29 januari 2021, nr 2, från Förvaltningsrät-
ten i Malmö 

- Protokoll 2020-12-09 från 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 
december 2020 LOB    0 
januari 2021  LOB    0 
december 2020 Trafiknykterhetsbrott  0 
januari 2021  Trafiknykterhetsbrott  0 
 
Ovanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet. 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
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§ 5 
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 december – 31 december 2020 
 
Ärendetyp Bifall  Avslag Ej tillämplig 
Ekonomiskt bistånd enligt SoL    533       195 
Individärende vuxna enligt SoL      24          0 
Dödsboanmälan        0          0 
LSS        0          0 
Äldreomsorg enligt SoL      76          0          2 
 
 
Beslut tagna mellan den 1 januari – 31 januari 2021 
 
Ärendetyp Bifall  Avslag Ej tillämplig 
Ekonomiskt bistånd enligt SoL    444       174 
Individärende vuxna enligt SoL      13          0 
Dödsboanmälan        1          2 
LSS        8          0 
Äldreomsorg enligt SoL      77          1          0 
 
 
Förvaltningschef hälsa- och välfärdsförvaltningen, Helena Ståhl: 
Delegationsbeslut ”Beslut om tillfällig extra ersättning för extra arbetspass”. 
Beslutsdatum den 9 december 2020. 
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Verksamhets controller hälsa och välfärd, Kenneth Linde: 
Avskrivnings skulder 
Antal kunder 5 st, på totalt belopp 21.181 kronor 
Beslutsdatum den 29 januari 2021. 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
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§ 6 
Årsredovisning 2020, hälsa- och välfärdsnämnden 
HVN/2021:3   049 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Årsredovisning 2020 för hälsa- och välfärdsnämnden, godkänns med 
följande tillägg:  
på sidan 10 under rubriken ”Äldreomsorg” – Särskilt boende läggs 
till en rad med Ej tillämplig och antal 9 st fylls i, 
på sidan 11 under rubriken ”Lex Sarah och klagomål” ändras antalet 
”Klagomål” till 15 st och ”Lex Sarah” till 6 st. 
 

- Överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet har såvitt förvaltningen kan bedöma ingen inverkan på barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Det gångna året har till stor del präglats av arbetet med covid-19. Pandemin 
har gjort att delar av det arbete som var planerat gällande bland annat för-
valtningens mål har fått stå tillbaka. Det har också inneburit att vi under året 
haft ökade kostnader men också ökade intäkter i form av bidrag från bland 
annat Socialstyrelsen.  

Resultatet i bokslutet hamnade till slut på ett minus med 5 315 tkr. Den rela-
tivt stora avvikelsen mot tidigare prognoser förklaras av att förvaltningens 
ansökan om bidrag i november innehåller strax över 2 600 tkr, som inte var 
bokförda i systemet och alltså inte har varit med i de tidigare prognoser som 
gjorts. 

Den största avvikelsen från budget återfinns inom våra IFO-verksamheter 
där placeringskostnader gått över budget med närmare 3 500 tkr och eko-
nomiskt bistånd har ett överskridande med strax över 3 300 tkr. 

Arbetsmarknadsenheten har under året haft bekymmer att utnyttja hela det 
extra bidrag på 3 500 tkr som skulle användas för anställningar, vilket resul-
terat i ett överskott med strax över 1 800 tkr. Detta är i hög grad kopplat till 
pågående pandemi. 

Övriga verksamheter visar på resultat relativt nära budgeterat. 

Ytterligare kommentarer återfinns i bifogad Stratsysrapport 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Årsredovisning bokslut 2020”, daterad den 9 februari 
2021, från verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltningschef He-
lena Ståhl. 

Stratsysrapport: ”Årsredovisning 2020, verksamhetsberättelser, Hälsa- och 
välfärdsnämnden.” 

 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Ekonomienheten 
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§ 7 
Intern kontroll rapportering 2020 
HVN/2020:5   040 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Rapporteringen av internkontrollplanen 2020 godkänns. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Inget av kontrollområdena berör barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Internkontrollplanen för 2020 har omfattat 4 riskområden varav 2 har varit 
föremål för direktåtgärd och 2 har granskat. Direktåtgärderna rapporterades 
till nämnden i september och de granskade områden basal hygien och upp-
handlad vård har följts upp i juni och januari.  Granskningen i januari visar 
att det är god följsamhet till rutinerna. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Intern kontroll 2020” daterad den 9 februari 2021, från 
förvaltningschef Helena Ståhl. 

Stratsysrapport ”Intern kontroll rapportering bokslut 2020, Hälsa och väl-
färdsnämnden”. 

 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
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§ 8 
Intern kontrollplan för 2021 
HVN/2021:4   040 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Föreslagen intern kontrollplan 2021 godkänns. 
 
Barnkonsekvensanalys 

Ärendet är av övergripande karaktär och berör inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Riskanalysen består av de risker som förvaltningen tagit ställning till genom 
att värdera sannolikheten för att en risk ska inträffa och graden av konse-
kvens som kan bli följden. Resultatet blir ett sammantaget riskvärde är 
sammanställt i en bruttorisklista. Riskvärdet utgör underlag för bedömning 
om riskreducerande åtgärder behöver vidtas eller om en granskning ska ge-
nomföras. Förvaltningen har identifierat 35 riskpunkter varav 6 har valts ut 
för granskning eller riskreducerande direktåtgärd i internkontrollplanen för 
2021. De riskområden som har valts ut är: 

- För sent betalda fakturor 

- Semesterförläggning och flexuttag 

- HSL-dokumentation 

- Rutin för delegering HSL 

- Genomförandeplan SoL 

- Privata medel 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Intern kontroll 2021”, daterad den 3 februari 2021, från 
förvaltningschef Helena Ståhl.  

Bruttorisklista (Hälsa- och välfärdsnämnden). 

Internkontrollplan (Hälsa- och välfärdsnämnden) daterad den 9 februari 
2021. 
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Beslutet skicka till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Områdeschefer 
Enhetschefer 
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§ 9 
Ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 
HVN/2020:142   700 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Rapport Ej verkställda beslut för 4:e kvartalet 2020 godkänns. 
 

- Överlämna information till kommunens revisorer och till kommun-
fullmäktige 

 

Sammanfattning av ärendet 

Beslut enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och lagen (1993:387) 
som stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska omedel-
bart 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 reviso-
rer 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 22 beslut som inte är verkställda och som är anmälda till 
IVO. Sedan rapporteringen för kvartal 3 har 5 beslut verkställs och 6 
nya har tillkommit. 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, 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. För 
kvartal 4 kompletteras tabellen med antalet dagar som har gått sedan 
ansökan bifallits. 
Förvaltningen har vid tidigare rapporteringar informerat nämnden om 
att IVO har yttrande gällande två ej verkställda beslut (ett beslut enligt 
LSS och ett beslut enligt SOL). Yttranden har lämnats in i november 
2020 men det har fortfarande inte kommit något beslut. Föreläggande 
innebär att IVO överväger att initiera utdömande av särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. 
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Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 

      
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Ej verkställda beslut”, daterad den 8 februari 2021, från 
områdeschef Mensur Numanspahic och förvaltningschef Helena Ståhl. 

Sammanställning Ej verkställda beslut, kvartal 4-2020. 

 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Kommunens revisorer identifierbara. 
Kommunfullmäktige (endast protokollsutdrag för anmälan) 
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