
 

Hälsa- och välfärdsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(17) 

Sammanträdesdatum 
2020-12-17  

 

 
 Plats och tid Sammanträdesrum Osby samt digitalt via Teams, klockan 13:30-15:35  

Beslutande Jimmy Ekborg (C), ordförande 
Agneta Malm (S), vice ordförande 
Martin Lorentzson (S), tjänstgör för 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) 
Maria Owiredu (KD) 
 

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare: 
Elisabeth Vestergård (S)  

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

Utses till justerare Agneta Malm (S)   
 
Justeringens plats och tid Kansliet, kommunhuset i Osby, måndagen den 21 december 2020, klockan 15:30  
 
Underskrifter 
 Sekreterare  

 
Paragrafer 

 
84-95 

 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 2020-12-17  

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-22 Datum då anslaget tas ned 2021-01-13 

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

      
 

 

 

Ärendelista 
 
§ 84 Upprop och protokollets justering 

§ 85 Godkännande av dagordning 

§ 86 Information 

§ 87 Anmälningar 

§ 88 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 89 Nämndplan 2021 hälsa- och välfärdsnämnden 

§ 90 Investeringsbudget överföring till tilläggsbudget 2021 

§ 91 
Ansökan - Statsbidrag till kommunerna för en särskild satsning på 
krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till personal inom vård och 
omsorg om äldre med anledning av spridningen av covid-19 

§ 92 Avskrivning skulder 

§ 93 Sammanträdesplan, hälsa- och välfärdsnämnden med individutskott 

§ 94 Omvandla trygghetsboendet på Lindhem till särskilt boende platser 

§ 95 Avslutning 
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§ 84 
Upprop och protokollets justering 
 
Ledamöter som är närvarande vi dagens sammanträde: 
 
Jimmy Ekborg (C), ordförande 
Agneta Malm (S), vice ordförande 
Martin Lorentzson (S), tjänstgör för 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) 
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 
måndagen den 21 december 2020, klockan 15:30. 
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§ 85 
Godkännande av dagordning 
 

- Dagordningen godkänns, efter den av ordförande Jimmy Ekborg (C) 
före sammanträdet angivna ändringen att ett extra ärende läggs till 
på dagordningen som punkt 11 ” Omvandla trygghetsboendet på 
Lindhem till särskilt boende platser”. 
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§ 86 
Information 
 
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Informationen läggs till handlingarna. 
 
Områdeschef/MAS Lina Bengtsson, områdeschef Andriette Näslund och 
områdeschef Mensur Numanspahic informerar: 
 
Information angående covid-19 
Smitta har funnits på en avdelning på Lindhem och smittspårning har skett.  
Smittspårning har även skett på Rönnebacken, 
Alla som har varit sjuka mår bra nu. 
All personal på boenden använder munskydd och visir. 
Även misstänkt fall och smittspårning har skett inom hemtjänsten.  
Handledning kommer att ges till personal och vikarier. 
Personalen har jobbat hård och många är stressande och behöver vila. 
 
 
Områdeschef Mensur Numanspahic informerar: 
 
Lägesrapport ekonomiskt bistånd – november 2020 
 
Lägesrapporten är ännu inte färdigställd och kommer att e-postas till samt-
liga ledamöter och ersättare i hälsa- och välfärdsnämnden. 
 
 
Områdeschef Lina Bengtsson informerar: 
 
Väntelista särskilt boende 
På väntelistan till särskilt boende är det 17 personer, varav 3 personer på 
Spången. 
Det finns inga lediga lägenheter. 
 

På korttidsboendet Spången är 9 platser belagda. 
 

Trygg hemgång är det 5 aktuella ärenden i Osby, varav 5 i Osby och 0 i 
Lönsboda. 
Totalt i trygg hemgång hittills under 2020 har det varit 93 ärenden (68 i 
Osby och 25 i Lönsboda). 
 

Övergångsboende Bergfast, det vårdas ingen person på korttidsboendet. 
 

På väntelista till trygghetsboende i Lönsboda är det 20 personer (7-8 aktu-
ella) och på väntelista för trygghetsboende i Osby är det 2 personer 
 

Under 2020 har följande anmälningar gjorts: 
Sex (6) Lex Sarah-anmälningar 
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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. 
 
 
Egenkontroll hygienrutiner 
Med anledning av covid-19 genomfördes hygienutbildning i samtliga verk-
samheter under våren 2020.  
Riktlinjer togs fram. 
Kontroll har genomförts i samtliga verksamheten under november 2020 och 
resultatet är mycket bra. 
 
 
Förvaltningschef Helena Ståhl informerar: 
 
Sammanfattning av året 2020 
Information om hur arbetet med pandemin och krisledningen har genom-
förts månad för månad under 2020. 
 
Samt information om händelser inom hälsa- och välfärdsförvaltningen under 
2020 bland annat: 
administrationsförändringen 
IT-övergången till Unikom 
nytt verksamhetssystem 
planering för ny förvaltning 
nytt äldreboende planeras på Junesco-tomten  
byggprojekt LSS 
nytt LSS-boende på Ekelund invigt 
utsedda till bästa hemtjänsten i Skåne 
stabilt ekonomiskt bistånd 
utökad samverkan med Region Skåne 
 
 
Coronakommissionen 
Kortfattad information om att regeringen har tillsatt en kommission för ut-
värdering av de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av  
covid-19 och om de nationella slutsatser som har framkommit. 
Mer information finns att läsa på www.coronakommissionen.se. 
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Ordförande Jimmy Ekborg (C) informerar: 
 
Hälsa- och välfärdsnämnden och välfärdsförvaltningen har skickat en jul-
hälsning och uppskattning till all personal inom vård och omsorgsverksam-
heterna för det fantastiska arbete som all har utfört under 2020 och bjöd på 
tårta.  
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§ 87 
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 6 november 2020, från Förvaltningsrätten i 
Malmö 

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

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

 
 
Inkomna anmälningar enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av be-
rusade personer med mera (LOB) samt trafiknykterhetsbrott: 
Beslutsdatum   Ärende   Antal 
november 2020  LOB    3 

november 2020  Trafiknykterhetsbrott  0 
 
 
Ovanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet. 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
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§ 88 
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 november – 30 november 2020 
 
Ärendetyp Bifall  Avslag Ej tillämplig 
Ekonomiskt bistånd enligt SoL    404       174 
Individärende vuxna enligt SoL      17          6 
Dödsboanmälan        3          0 
LSS        4          0 
Äldreomsorg enligt SoL      65          0          1 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
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§ 89 
Nämndplan 2021 hälsa- och välfärdsnämnden 
HVN/2020:56   041 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Förslaget till internbudget/nämndplan för 2021 godkänns. 
 

- Hos kommunstyrelsen anhålla om tilläggsbudget på 2.900 tkr. 
  

- Överlämna förslaget till kommunstyrelsen 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet bedöms inte påverka barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande budget ligger 2 900 tkr över den av fullmäktige beviljade ra-
men. Detta då förvaltningen inte hittat möjligheter att komma ner ytterli-
gare. 

Såväl äldreomsorg som LSS och omsorgen om de med psykiska besvär blir 
dyrare än tidigare. Detta trots att vi i budgeten har skjutit vissa investeringar 
inom främst LSS-området till 2022, vilket för kommunen som helhet bety-
der att de minskade kostnaderna till utjämningssystemet skjuts fram ett år 
och sannolikt inte får effekt före 2024. 

Detaljerade beskrivningar återfinns i Stratsysrapporten. 
 

Finansiering 

Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen begär tilläggs-
budget med 2 900 tkr för att klara de utmaningar vi ser 2021. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Budget 2021”, daterad den 9 december 2020, från verk-
samhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Helena Ståhl. 

Stratsysrapport: ”Nämndsplan 2021 Hälsa och välfärdsförvaltningen”. 
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Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe 
Kommunstyrelsen 
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§ 90 
Investeringsbudget överföring till tilläggsbudget 2021 
HVN/2020:210   041 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Förslag till tilläggsbudget investeringar 2021 godkänns. 

- Överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 
 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser för barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

I bifogat förslag återfinns investeringar, som ursprungligen var tänkta att 
färdigställas 2020. Av olika anledningar såsom covid-19 och försenade 
byggprocesser har det inte varit möjligt att göra dessa. Förvaltningen menar 
därför att investeringarna bör flyttas framåt och i stället hamna 2021. 

Investeringarna är ”Larm särskilt boende”, ”Inventarier barnkorttid”, ”In-
ventarier korttid demens”, ”Verksamhetssystem”, samt ”Inventarier service-
bostad LSS”. 

För ”Inventarier barnkorttid” och ”Verksamhetssystem” begärs resterande 
medel. Dessa projekt kan komma att färdigställas under 2020 men det är i 
dagsläget osäkert om så kommer att ske. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Tilläggsbudget 2021”, daterad den 7 december 2020, från 
verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Helena Ståhl. 

Tilläggsbudget 2021, Hälsa- och välfärdsnämnden. 

 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson 
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe 
Kommunstyrelsen 
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§ 91 
Ansökan - Statsbidrag till kommunerna för en särskild 
satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m.  
till personal inom vård och omsorg om äldre med 
anledning av spridningen av covid-19 
HVN/2020:212   047 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Uppdra åt förvaltningschefen att rekvirera statsbidraget för krisstöd 
motsvarande 252 tkr. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör inte barn 
 

Sammanfattning av ärendet 

Socialstyrelsen fördelar medel till kommunerna för en särskild satsning på 
krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till personal inom vård och omsorg 
om äldre med anledning av spridningen av covid-19 som ett engångsbe-
lopp. Osby kommun ges möjlighet att rekvirera 252 tkr. Statsbidraget ska 
inte återrapporteras och förvaltningen ämnar använda medlen under 2021. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ” Statsbidrag till kommunerna för en särskild satsning på 
krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till personal inom vård och omsorg 
om äldre med anledning av spridningen av covid-19, dnr 9.2-37309/20”, 
daterad den 10 december 2020, från förvaltningschef Helena Ståhl. 

Skrivelse från Socialstyrelsen: Statsbidrag till kommunerna för en särskild 
satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till personal inom vård 
och omsorg om äldre med anledning av spridningen av covid-19 daterad 
2020-12-09. 

 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
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§ 92 
Avskrivning skulder 
HVN/2020:25   700 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Skulder enligt ”Förslag avskrivning skulder”, daterad den 9 decem-
ber 2020, skrivs av och överlämnas till Visma för långtidsbevakning. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Ärendet berör så vitt förvaltningen känner till inte barn. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Skulden uppgår till ett belopp strax över ett basbelopp varför beslut måste 
fattas av nämnden. Skulden överlämnas till långtidsbevakning och därmed 
finns möjlighet att den kan återvinnas. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Avskrivning skulder 2020”, daterad den 9 december 2020, 
från verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Helena 
Ståhl. 

”Förslag avskrivning skulder”, daterad den 9 december 2020, från Kenneth 
Lindhe. 

 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Ekonomienheten 
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe 
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§ 93 
Sammanträdesplan, hälsa- och välfärdsnämnden med 
individutskott 
HVN/2020:172   006 

Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Hälsa- och välfärdsnämndens sammanträdesplanen för 2021 fast-
ställs. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att Hälsa-och välfärdsnämnden ska fort-
sätta att organiseras med beredningar och individutskott. Nämnden har se-
dan tidigare fastställt planen för nämndssammanträden. Den har nu kom-
pletterats med tider för beredning, individutskott och tider för inlämning av 
handlingar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse ”Sammanträdesplan för Hälsa- och välfärdsnämnden 
2021”, daterad den 7 december 2020, från förvaltningschef Helena Ståhl. 

Plan för sammanträde, beredningar och inlämningstider 2021, daterad den 
10 december 2020. 

 

 

Beslutet skickas till 
Hälsa- och välfärdsförvaltningen 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
Områdeschef, Lina Bengtsson 
Områdeschef, Andriette Näslund 
Enhetschef, Mariana Möller 
Assistent, Marie Johnsson 
Assistent, Caroline Ståhl 
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§ 94 
Omvandla trygghetsboendet på Lindhem till särskilt 
boende platser 
 
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut 
 

- Ge hälsa- och välfärdsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag 
och förutsättningar för att succesivt omvandla trygghetsboendet på 
Lindhem till särskilt boende platser. 
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§ 95 
Avslutning 
 
Ordförande Jimmy Ekborg (C) tackar hälsa- och välfärdsnämndens ledamö-
ter och ersättare samt förvaltningsledningen, chefer och all personal för 
mycket bra samarbete under 2020 och önskar alla God Jul och Gott Nytt År. 
 
På hälsa- och välfärdsnämndens vägnar tackar vice ordförande Agneta 
Malm (S) förvaltningen och ordförande Jimmy Ekborg (C) för 2020 och 
önskar alla God Jul och Gott Nytt År. 
 
Förvaltningschef Helena Ståhl tackar alla och önskar en riktigt God Jul och 
Gott Nytt År.  
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