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Sammanträdesdatum 

2020-11-19 

Sida 

1 (12) 

Hälsa- och välfärdsnämndens individutskott 

Plats och lid 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Utses till justerare 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts upp 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Sammanträdesrum Osby och digitalt via Teams, klockan 13:00-13:20 

Jimmy Ekberg (C), ordförande 
Agneta Malm (S), vice ordförande 
Kristof Pall (SD}, tjänstgör för Nicklas Mauritzson (SD) 
Sonja Svenle Pettersson (M) 

Ej tjänstgörande ersättare: Tjänstepersoner m. fl. : 
Förvaltningschef, Helena Ståhl 
Områdeschef, Mensur Numanspahic 
Enhetschef, Mariana Möller 
Nämndsekreterare, Marit Löfberg 

Agneta Malm (S) 

Kansliet, kommunhuset i Osby, torsdagen den 26 november 2020, klockan 15:45. 

-M-~-~-L_ö_fb_: _g_k_~_ ~,___- ---'---~>------------ -- Paragrafer 

A neta ,Malm (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Hälsa- och välfärdsnämndens individutskott 

2020-11-19 

2020-11-27 Datum då anslaget tas ned 

Hälsa- och välfärdsförvaltningen , kommunhuset i Osby 

Marit Löfberg ~ 
2020-12-19 
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11'/IOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-19 

Hälsa- och välfärdsnämndens individutskott 

Ärendelista 

§ 60 

§ 61 

§ 62 

§ 63 

§ 64 

§ 65 

§ 66 

§ 67 

§ 68 

§ 69 

Upprop och protokollets justering 

Godkännande av dagordning 

SEKRETESS -Ansökan om fortsatt vård och boende enligt 4 kap. 1 
§ socialtjänstlagen (2001 :453) (SoL), ärende 7341 

SEKRETESS - Ansökan om fortsatt boende enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001 :453) (SoL), ärende 2852 

SEKRETESS - Ansökan om behandlingshem enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001 :453) (SoL), ärende 7320 

SEKRETESS - Ansökan om stödboende enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), ärende 7488 

SEKRETESS - Ansökan om fortsatt boende enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), ärenden 7613 

SEKRETESS - Ansökan om skyddat boende enligt 4 kap, 1 § 
socialtjänstlagen (2001 :453) (SoL), ärenden 7620 

SEKRETESS - Ansökan om skyddat boende enligt 4 kap. § 1 
socialtjänstlagen (2001 :453) (SoL), ärenden 7608 

SEKRETESS Begäran om överflyttning av ärenden till Osby 
kommun 
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Justerandes sign 
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IV OSBY 
Ö KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-19 

Hälsa- och välfärdsnämndens individutskott 

§ 60 

Upprop och protokollets justering 

Ledamöter som är närvarande vid dagens sammanträde: 

Jimmy Ekborg (C), ordförande 
Agneta Malm (S), vice ordförande 
Kristof Pall (SD), tjänstgör för Nicklas Mauritzson (SD) 
Sonja Svenle Pettersson (M) 

Hälsa- och välfärdsnämndens individutskott utser Agneta Malm (S) att till
sammans med ordföranden Jimmy Ekborg (C) justera dagens protokoll. 

Ordförande Jimmy Ekborg (C) informerar att dagens protokoll justeras 
torsdagen den 26 november 2020, klockan 15:45. 
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11'/IOSBY 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-19 

Hälsa- och välfärdsnämndens individutskott 

§ 61 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns, efter den av ordförande Jimmy Ekborg (C) 
före sammanträdet angivna ändringen att ärende" SEKRETESS
Begäran om överflyttning av ärenden till Osby kommun" läggs till 
på dagordningen. 
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Justerandes sign Expedierat Utdrags bestyrkande 
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lo/10SBY 
~ KOMMUN 

Hälsa- och välfärdsnämndens individutskott 

§ 62 

SEKRETESS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrlldesdatum 

2020-11 -1 9 

Ansökan om fortsatt vård och boende enligt 4 kap. 1 § 
socialtjänstlagen (2001 :453) (Sol) 

Ärende 7341 

Hälsa- och välfärdsnämnens individutskotts beslut 

- Bevilja framställan enigt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001 :453) 
(SoL) om fortsatt boende med tillgång till personal dygnet runt för 

under perioden 2020-12-01 till 

Beslutet verkställs för närvarande 

- Om väsentligt ändrade förhållanden uppstår eller att sökanden inte 
följer den plan som upprättas på boendet, utifrån den planering som 
nämns, eller avviker oplanerat under en längre tid, kan beslutet 
komma att avslutas före periodens slut. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse "Utredning", daterad den 30 oktober 2020, från hälsa- och välfärd, 
socialsekreterare Camilla Eldh och enhetschefMariana Möller. 

Beslutet skickas till 
Socialsekreterare Camilla Eldh 
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Expedierat Utdragsbestyrkande 

I I 



11o/lOSBY 
~KOMMUN 

Hälsa- och välfärdsnämndens individutskott 

§ 63 

SEKRETESS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 
2020-11-19 

Ansökan om fortsatt boende enligt 4 kap. 1 § social
tjänstlagen (2001 :453) (Sol) 

Ärende 2852 

Hälsa- och välfärdsnämnens individutskotts beslut 

- Bevilja framställan enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (200 l :453) 
(SoL) om fortsatt boende med tillgång till personal dygnet runt för 

under perioden 2020-11-21 till 
2021-05-20. 

- Om väsentligt ändrade förhållanden uppstår så som att sökanden an
vänder droger, inte deltar i planeringen eller avviker från boendet 
utan överenskommelse kan beslutet komma att omprövas och bi
ståndet avslutas före beslutsperiodens slut. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse ' 'Utredning", daterad den 30 oktober 2020, från hälsa- och välfärd, 
socialsekreterare Camilla Eldh och enhetschef Mariana Möller. 

Beslutet skickas till 
Socialsekreterare Camilla Eldh 

Sida 
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~KOMMUN 

Hälsa- och välfärdsnämndens individutskott 

§ 64 

SEKRETESS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-19 

Ansökan om behandlingshem enligt 4 kap. 1 § social
tjänstlagen (2001 :453) (Sol) 

Ärende 7320 

Hälsa- och välfärdsnämnens individutskotts beslut 

- Bevilja insats enligt 4 kap. 1 § social-
tjänstlagen oL) i orm av vistelse på behandlingshem. 
Beslutet gäller under perioden 2020-11-19 till 2020-12-17. 

- Om väsentligt ändrade förhållanden uppstår så som att sökanden inte 
följer den planering som upprättats tillsammans med behandlings
hem och handläggare, kan beslutet komma att avslutas innan tidspe
riodens utgång. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse "Utredning", daterad den I O november 2020, från hälsa- och väl
färd, socialsekreterare Maria Reimer och enhetschef Mariana Möller. 

Beslutet skickas till 
Socialsekreterare Maria Reimer 
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IV IOSBY 
~KOMMUN 

Hälsa- och välfärdsnämndens individutskott 

§ 65 

SEKRETESS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum 

2020-11-19 

Ansökan om stödboende enligt 4 kap. 1 § social
tjänstlagen (2001 :453) (Sol) 

Ärende 7488 

Hälsa- och välfärdsnämnens individutskotts beslut 

- Bevilj bistånd i enlighet med 4 
kap. 1 § socialtjänstlagen (2001 :453) (SoL) i form av stödboende för 
perioden 2020-12-01 till 2021-02-28. 

- Om väsentligt ändrade förhållanden, exempelvis att sökanden inte 
följer den planering eller bryter förhållningsregler som upprättats 
med boendet, kan beslutet komma att omprövas och biståndet avslu
tas llire beslutsperiodens slut. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse "Utredning", daterad den 11 november 2020, från hälsa- och väl
färd, socialsekreterare Maria Reimer och enhetschef Mariana Möller. 

Beslutet skickas till 
Socialsekreterare Maria Reimer 

Sida 
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Expedierat Utdragsbestyrllande 
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l6VIOSBY 
~KOMMUN 

Hälsa- och välfärdsnämndens individutskott 

§ 66 

SEKRETESS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-1 1-19 

Ansökan om fortsatt boende enligt 4 kap. 1 § social
tjänstlagen (2001 :453) (Sol) 

Ärende 7613 

Hälsa- och välfärdsnämnens individutskotts beslut 

- Bevilja insats enligt 4 kap. 1 § social-
tjänstlagen (2001:453) (SoL) i form av fortsatt skyddat boende enligt 
planering och mål . Beslutet gäller under perioden 2020-11-28 till 
2020-12-0 I . 

- Om väsentligt ändrade förhållanden u 
medverkar till at 

samt inte följer den plan 
som upprättas på boendet, kan beslutet omprövas innan beslutets ut-
gång. 

Besluts underlag 

Skrivelse "Utredning", daterad den 4 november 2020, från hälsa- och väl
färd, socialsekreterare Anna Cedervall och enhetschef Mariana Möller. 

Beslutet skickas till 
Socialsekreterare Anna Cedervall 

Sida 
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Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande 
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Hälsa- och välfärdsnämndens individutskott 

§ 67 

SEKRETESS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-1 1-19 

Ansökan om skyddat boende enligt 4 kap, 1 § social
tjänstlagen (2001 :453) (Sol) 

Ärende 7620 

Hälsa- och välfärdsnämnens individutskotts beslut 

- Bevilja insats enligt 4 kap. l § social-
tjänstlagen (2001 :453) (SoL) i form av fortsatt skyddat boende enligt 
planering. Beslutet gäller under perioden 2020-11-28 till 
2020-12-17. 

- Om väsentligt ändrade förhållanden u står så som att sökanden inte 
medverkar till att ller bo-
endet samt inte fc 
komma att avslutas innan tidsperiodens utgång. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse "Utredning", daterad den 10 november 2020, från hälsa- och väl
färd, socialsekreterare Maria Reimer och enhetschef Mariana Möller. 

Beslutet skickas till 
Socialsekreterare Maria Reimer 
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~ KOMMUN 

Hälsa- och välfärdsnämndens individutskott 

§ 68 

SEKRETESS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantrådesdatum 

2020-11-19 

Ansökan om skyddat boende enligt 4 kap. § 1 social
tjänstlagen (2001 :453) (Sol) 

Ärende 7608 

Hälsa- och välfärdsnämnens individutskotts beslut 

- Bevilja insats enligt 4 kap. 1 § social-
tjänstlagen (2001:453) (SoL) i form av fortsatt skyddat boende enligt 
planering. Beslutet gäller under perioden 2020-11-28 till 
2020-12-17. 

- Om väsentligt ändrade förhållanden uppstår så som att sökanden inte 
medverkar till att eller bo-
endet samt inte följer den planering som upprättats, kan beslutet 
komma att avslutas innan tidsperiodens utgång. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse "Utredning", daterad den 10 november 2020, från hälsa- och väl
fiird , socialsekreterare Maria Reimer och enhetschef Mariana Möller. 

Beslutet skickas till 
Socialsekreterare Maria Reimer 

Sida 
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Expedierat Utdragsbestyrkande 
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§ 69 

SEKRETESS 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-19 

Begäran om överflyttning av ärenden till Osby 
kommun 

HVN/2020:202 750 

Hälsa- och välfärdsnämnens individutskotts beslut 

Beslutsunderlag 

ttning av ärende, avseende
enligt 2 § kap. 10 § social-

Skrivelse "Begäran om överflytt av ärende enligt 2§ kap 10 § Socialtjänstla
gen, Höör kommun", daterad den 19 november 2020, från hälsa och välfärd, 
enhetschef Mariana Möller. 

Skrivelse "Överflyttning av ärende enligt 2 § kap. 10 § SoL", daterad den 12 
november 2020, från Höörs kommun, socialsekreterare Rebecca Thörn
Talpai och enhetschef Karin Frank. 

Beslutet skickas till 
Enhetschef, Mariana Möller 

Sida 
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