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Sammanträdesdatum

KOMMUN

2020-06-11

Hälsa- och välfärdsnämnden
Plats och tid

Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby klockan 13:30-16:15

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)
Tom stol för Sonja Svenle Pettersson (M)
Martin Lorentzson (S), tjänstgör för Rolf Nilsson (S)
Tom stol för Kristof Pall (SD)
Pål Nilsson (KD)

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:

Utses till justerare

Agneta Malm (S)

Justeringens plats och tid

Kansliet, kommunhuset i Osby, torsdagen den 17 juni 2020, klockan 13:00.

Tjänstepersoner m.fl.:
Förvaltningschef, Helena Ståhl
HR-chef, Anna Olsson
Områdeschef, Andriette Näslund
Områdeschef/MAS, Lina Bengtsson
Områdeschef, Mensur Numanspahic
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe
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.
Organ

Hälsa- och välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-11

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-18

Förvaringsplats för protokollet

Hälsa- och välfärdsförvaltningen, kommunhuset i Osby

Underskrift
Marit Löfberg

Datum då anslaget tas ned

2020-07-10
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Ärendelista

Justerandes sign

§ 39

Upprop och protokollets justering

§ 40

Godkännande av dagordning

§ 41

Information

§ 42

Anmälan av delegationsbeslut

§ 43

Anmälningar

§ 44

Budgetuppföljning per den 30 april 2020

§ 45

Budgetuppföljning per den 31 maj 2020

§ 46

Uppföljning intern kontroll 2020

§ 47

Investeringsbudget 2021 - 2025

§ 48

Avslutning
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Hälsa- och välfärdsnämnden

§ 39
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)
Tom stol för Sonja Svenle Pettersson (M)
Martin Lorentzson (S), tjänstgör för Rolf Nilsson (S)
Tom stol för 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 17 juni 2020, klockan 13:00.

Justerandes sign
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§ 40
Godkännande av dagordning
-

Justerandes sign

Dagordningen godkänns.
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Hälsa- och välfärdsnämnden

§ 41
Information
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Informationen läggs till handlingarna.

HR-chef Anna Olsson informerar:
Personalekonomisk redovisning 2019
Under 2029 har Hälsa och välfärd haft 363 årsarbetare, totalt 423 personer,
93% kvinnor och medelåldern var 46,9 år.
Personalomsättningen under 2019 har varit 43 personer.
Kontrakterad sysselsättningsgrad var 85,8% och aktuell sysselsättningsgrad
86%.
Sjukfrånvaron 2019 var 5,6%.
Förvaltningschef Helena Ståhl informerar:
Information angående covid-19
Två personer har konstaterats smittade inom hemtjänsten. Alla berörda är
kontaktade och provtagning har gjorts.
Förhöjd grundbemanning – är personalkrävande men trygghetsskapande.
Provtagning av personal sker vid symtom.
Bemanningsenheten ändrat sina arbetstider.
Kohortavdelningen är klar.
Introduktion av personal från andra förvaltningar.
Skydd är på plats för besök som ska hälsa på i boende.
Utökning av CIB (Chef i beredskap)
Krisledningsgruppen inom kommunen har avstämning en gång i veckan och
krisledningsgruppen på hälsa- och välfärdsförvaltningen av avstämning tre
gånger per vecka.
Stor utmaning med rutiner och att all personal hålls uppdaterad.
Håll i, håll avstånd och håll kontakt.
Övrigt
Kortfattade information att det har varit presidieträffar angående nybyggnation av äldreboende i Lönsboda.
Möte har skett med budgetberedningen.

Justerandes sign
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Hälsa- och välfärdsnämnden

Områdeschef Andriette Näslund informerar:
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utfört inspektion och en djupintervju med medicinskt ansvarig sjuksköterska. IVO är nöjda med de åtgärder som är genomförda.
Områdeschef Mensur Numanspahic informerar:
Lägesrapport ekonomiskt bistånd – maj 2020
Under maj 2020 har det utbetalats 1.394 tkr i ekonomiskt bistånd till 174
hushåll (223 individer) varav 20 hushåll där åldern är 18 – 24 år.
Ekonomiskt bistånd har utbetalats på 26 tkr under maj 2020 till ensamkommande barn/ungdomar (försörjningsstöd utsluss).
Det har varit 288 personer som är öppet arbetslösa och 295 personer som är
sökande i program, totalt 583 arbetslösa under maj 2020.
Skälen till ekonomiskt bistånd är arbetslöshet 40 personer, sjuka med intyg
38 personer och arbetsförhindrade av sociala skäl 114 personer.
Inskrivna i etableringsuppdraget/programmet har det under maj 2020 varit
45 personer.
Övrigt
Kortfattad information om att ett ärende angående växelvård som går vidare
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till Förvaltningsrätten.
Områdeschef/MAS Lina Bengtsson informerar:
Väntelista särskilt boende
På väntelistan till särskilt boende är det 17 personer och Spången 4 personer.
Det finns en (1) ledig lägenhet.
På korttidsboendet Spången är 9 platser belagda
Trygg hemgång är det 8 aktuella ärenden i Osby, varav 5 i Osby och 3 i
Lönsboda
Totalt i trygg hemgång hittills under 2020 har det varit 51 ärenden.
Övergångsboende Bergfast vårdas 1 person av hemtjänsten, 2 på korttid
På väntelista till trygghetsboende i Lönsboda är det 23 personer och på väntelista för trygghetsboende i Osby är det 15 personer
Under 2020 har följande anmälningar gjorts:
Tre (3) Lex Sarah-anmälningar
Inga Lex Maria-anmälningar
Två (2) anmälningar till läkemedelsverket ang. medicintekniska avvikelser
Sjuttionio (79) läkemedelsavvikelser

Justerandes sign
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Inom LSS:
Det finns 1 st. ”Ej verkställda beslut” angående kontaktperson på grund av
pandemin.
LSS boende 3 st. beviljade, ej verkställda.
Det finns 1st extern placering inom LSS.
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§ 42
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 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 april – 30 april 2020
Ärendetyp
Ekonomiskt bistånd enligt SoL
Individärende vuxna enligt SoL
Dödsboanmälan
LSS
Äldreomsorg enligt SoL

Bifall
424
10
2
10
84

Avslag
137
0
0
1
2

Ej tillämplig

1

Verksamhetscontroller hälsa- och välfärd, Kenneth Lindhe:
Avskrivningar skulder
1 kund på totalt 2.769 kronor
Beslutsdatum 30 april 2020

Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 43
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 23 januari 2020, från Förvaltningsrätten i
Malmö

-

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

-

Beslut/dom, daterad den 7 april 2020, från Förvaltningsrätten i
Malmö

-

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

-

Beslut/dom, daterad den 16 april 2020, från Förvaltningsrätten i
Malmö, nr 1

-

Beslut/dom, daterad den 16 april 2020, från Förvaltningsrätten i
Malmö, nr 2

-

Beslut/dom, daterad den 16 april 2020, från Förvaltningsrätten i
Malmö, nr 3

-

Beslut/dom, daterad den 22 april 2020, från Förvaltningsrätten i
Malmö

-

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

-

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

-

Rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad 2019 Osby kommun,
daterad den 25 maj 2020, från Sydarkivera.
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Inkomna anmälningar enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) samt trafiknykterhetsbrott:
Beslutsdatum

Ärende

Antal

april 2020
april 2020

LOB
Trafiknykterhetsbrott

0
0

Ovanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet.

Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdsförvaltningen

Justerandes sign
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§ 44
Budgetuppföljning per den 30 april 2020
HVN/2020:2 042
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Vidtagna besparingsåtgärder godkänns.

-

Budgetuppföljningen per den 30 april 2020 godkänns.

-

Informera kommunstyrelsen om att resterande underskott under rådande omständigheter inte kommer att vara föremål för politiska beslut med ytterligare besparingsåtgärder samt uppmana förvaltning
och verksamheter att verkställa beslutade och i uppföljningen presenterade åtgärder och iaktta ekonomisk återhållsamhet med ambitionen att minska underskottet.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn
Sammanfattning av ärendet
Totalt pekar prognosen mot ett underskott med cirka 7 300 tkr. Detta är en
förbättring med 1 200 tkr jämfört med prognosen i mars. Justeringar har
gjorts för att i första hand spara in de 1 885 tkr förvaltningen har som odefinierat sparuppdrag. Förvaltningen konstaterar att med de åtgärder som vidtagits har förvaltningen fullgjort besparingsuppdraget, men att det i övrigt
blir svårt att åstadkomma en budget i balans. Utvecklingen av IFOverksamheterna ser oroväckande ut och såväl ekonomiskt bistånd som placeringar ser ut att gå över budget vilket innebär att prognosen för dessa
verksamheter har försämrats.
I prognosen har vi inte tagit hänsyn till de statliga pengar som kan komma
för exempelvis sjukskrivningar och coronarelaterade utgifter. Kostnader för
sjukskrivningar, inköp av material och extra personalkostnader uppgår i
dagsläget till drygt 1, 4 mkr.

Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande

IVIOSBY
~

KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

12(17)

Sammanträdesdatum

2020-06-11

Hälsa- och välfärdsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2020”, daterad den 28 maj 2020, från
verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Helena Ståhl.
Stratsysrapport ”Uppföljning april 2020 nämnderna, Hälsa och välfärdsnämnden.

Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Kommunstyrelsen
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
Verksamhetscontroller, Kennet Lindhe

Justerandes sign
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§ 45
Budgetuppföljning per den 31 maj 2020
HVN/2020:2 042
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Budgetuppföljning per den 31 maj 2020 godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Uppföljningen efter maj månad pekar mot ett underskott med närmare 8 500
tkr. Det är främst äldreomsorg och placeringskostnader inom IFOverksamheten, som prognostiserar sämre utfall än tidigare. Delar av underskottet kommer från kostnader relaterade till covid-19. I dagsläget finns
kostnader för cirka 800 tkr för dessa kostnader, som förvaltningen i dagsläget inte räknat bort. Inom IFO är det placeringskostnader som kommer att
gå över budgeterat belopp.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Budgetuppföljning 2020”, daterad den 10 juni 2020, från
verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Helena Ståhl.
Rapport ”Uppföljning maj 2020 nämnderna, Hälsa och välfärdsnämnden”.

Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe
Kommunstyrelsen
Ekonomichef, Gunnar Elvingsson
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§ 46
Uppföljning intern kontroll 2020
HVN/2020:5 040
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Halvårs uppföljning av internkontroll plan 2020 godkänns.

-

Ge hälsa- och välfärdsförvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder.

Sammanfattning av ärendet
I internkontroll plan för 2020 har Hälsa- och välfärdsnämnden beslutat om
att punkterna Basala hygienrutiner inom hemtjänsten samt Rutiner för upphandlad vård och handledning skulle följa 2 ggr per år. Förvaltningen skulle
följa hur verksamheterna efterlever följsamhet av dessa rutiner. Uppföljningen som har gjorts i slutet av maj visar på en del brister inom båda två
områden.
När det gäller följsamheten av riktlinjer om basala hygienrutiner har en stor
satsning gjorts under våren. All personal som arbetar inom vård och omsorg
har fått utbildning i basala hygienrutin och rutinen för egenkontroll har tagits fram.
Kontroll av följsamhet av rutinen för upphandlad vård och handledning visade också att det finns en del brister i verksamheterna. Rutinen är känd ute
i verksamheterna men svårigheterna kring att hitta handledare med rätt
kompetens har gjort att handledare som inte var upphandlad har anlitats. När
det gäller upphandlad vård har förvaltningen följt rutinerna till fullo.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Internkontroll 2020”, daterad den 25 maj 2020, från områdeschef Mensur Numanspahic och förvaltningschef Helena Ståhl.
Intern kontroll rapportering 2020, hälsa och välfärdsnämnden.
Skrivelse ”Punktprevalensmätning hygien 2020”, daterad den 25 maj 2020
från MAS/Områdeschef Lina Bengtsson.
Vårdhygienisk egenkontroll – Verktyg för strukturerat ledningsarbete inom
kommunal vård och omsorg.
Justerandes sign
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Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Områdeschef, Mensur Numanspahic
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§ 47
Investeringsbudget 2021 - 2025
HVN/2020:99 041
Hälsa- och välfärdsnämndens beslut
-

Investeringsplan för åren 2021 till 2025, enligt Stratsysrapport ”Investeringsplan 2021-2025, Hälsa- och välfärdsnämnden”, godkänns.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet har så vitt förvaltningen kan bedöma ingen inverkan på barn.
Sammanfattning av ärendet
För kommande år 2021 omfattar investeringsplanen totalt 1 000 tkr. Dessa
fördelar sig med 250 tkr för inventarier på ny gruppbostad LSS, 130 tkr för
automatiska dörrstängare på Lindhem, 300 tkr för skenor och motorer till
takliftar på Lindhem, 120 tkr för ett nytt låssystem till medicinskåp samt
200 tkr för två styck pergola i Lindhems trädgård. För åren därefter hänvisas
till Stratsysrapport ”Investeringsplan 2021-2025 Hälsa och välfärd”.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Investeringsbudget 2021 Hälsa och välfärd”, daterad den
26 maj 2020, från verksamhetscontroller Kenneth Lindhe och förvaltningschef Helena Ståhl.
Stratsysrapport ”Investeringsplan 2021-2025 Hälsa och välfärd”.

Beslutet skickas till
Hälsa- och välfärdsförvaltningen
Förvaltningschef, Helena Ståhl
Budgetberedningen
Verksamhetscontroller, Kenneth Lindhe
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§ 48
Avslutning
Hälsa- och välfärdsnämndens ordförande Jimmy Ekborg (C) önskar hälsaoch välfärdsnämndens ledamöter, ersättare och tjänstemännen en trevlig
sommar.
På hälsa- och välfärdsnämndens vägnar önskar vice ordförande Agneta
Malm (S) ordföranden detsamma.

Justerandes sign
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