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Datum

2019-05-29

Hälsa- och välfärdsnämndens arbetsutskott
Tid:

Onsdagen den 5 juni 2019, klockan 13:00

Plats: Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby

Ärende
1

Upprop och protokollets justering

2

Godkännande av dagordning

3

SEKRETESS - Förlängning av beviljat boende enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
(2001:453) (SoL), ärende 4087

4

SEKRETESS - Bevilja kostnader, enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) för
insatser på internat på folkhögskola läsåret 2019/20, ärende 6683

5

SEKRETESS - Förlängning skyddat enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL),
ärende 6984

6

Budgetuppföljning maj 2019

7

Utbildning och utvecklingsprogram för förtroendevalda, politikerpraktik

8

Projektering gruppbostad LSS

Jimmy Ekborg (C)

Marit Löfberg

Ordförande

Sekreterare

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Kommunstyrelseförvaltningen
283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax
E-post kommun@osby.se

Hemsida www.osby.se
Organisationsnr 2120000902

PlusGiro 11 16 61-5
Bankgiro 281-6809
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2019-05-20
Hälsa- och välfärd
Helena Ståhl
0479-528408
helena.stahl@osby.se

Utbildnings- och utvecklingsprogram för förtroendevalda,
politikerpraktik 2019
Dnr HVN/2019:20 006

Hälsa- och välfärdsförvaltningens förslag till Hälsa- och välfärdsnämnden
Hälsa och välfärdsnämnden beslutar
-erbjuda ledamöter i Hälsa- och välfärdsnämnden praktik i verksamheterna en gång under
det första mandatåret
- godkänna förslaget upplägg för politikerpraktik 2019
Sammanfattning av ärendet
Politikerpraktik har under de senaste mandatperioderna varit ett uppskattat sätt för
ledamöterna i nämnden att få en djupare och större insikt om nämndens olika
ansvarsområden. Förvaltningen föreslår att samtliga ordinarie ledamöter och ersättare
under det första året av mandatperioden erbjuds att göra en arbetsplatsförlagd praktik.
Den arbetsplatsförlagda praktiken innebär att man följer en utsedd handledare och arbetar
en dag, kväll eller natt i någon av verksamheterna inom Hälsa och välfärdsförvaltningen.
Varje ledamot ger en kort redogörelse av praktiken på nästkommande nämnd. Önskemål
om praktikplats, utifrån utskickat underlag, med tre(3) alternativ rangordnat 1-3 lämnas
senast 30/6 genom att skicka e-postmeddelande till gabriella.winge@osby.se .
Information om tilldelad praktikplats meddelas i augusti 2019
Finansiering
Kostnaden för en omgång politikerpraktiken beräknas till ca 45 tkr för arvode och
förlorad arbetsförtjänst. Kostnaden finansieras inom den tilldelade ramen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-20
Förslag politikerpraktik 2019, daterad 2019-05-14
Praktikplats lista 2019, underlag för önskemål daterad 2019-05-20
Politikerpraktik 2019, information till medarbetare, daterad 2019-05-14
Besöksadress Västra Storgatan 35
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Helena Ståhl
Förvaltningschef Hälsa och välfärd

Beslutet skickas till
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2019-05-14
Hälsa-och välfärd
Helena Ståhl, 0479-52 84 08
helena.stahl@osby.se

Förslag politikerpraktik för Hälsa-och välfärdnämndens
ledamöter 2019
Syfte
När en ny mandatperiod inleds och en ny nämnd träder ikraft är det av stor
vikt att nämndens ledamöter får kunskap om verksamheten och
medarbetarnas förutsättningar att utföra sina uppdrag. Syftet med
politikerpraktik är att ledamöterna ska få en inblick i verksamheterna och
kännedom om sitt ansvarsområde för att skapa bra förutsättningar för
ledamöterna att politiskt styra och fatta beslut. Arbetsplatsförlagd praktik är
en del av de utbildningsinsatser som ingår i politikerutbildningen för nya
nämndsledamöter.
Tillvägagångssätt
Samtliga ordinarie ledamöter och ersättare erbjuds under det första året av
mandatperioden att göra en arbetsplatsförlagd praktik. Den
arbetsplatsförlagda praktiken innebär att man följer en utsedd handledare och
arbetar en dag, kväll eller natt i någon av verksamheterna inom Hälsa och
välfärdsförvaltningen.
Förvaltningen sammanställer en lista på de verksamheter som är lämpliga för
praktikverksamhet. Nämndsledamöterna lämnar därefter in önskemål om
vilken praktikplats som önskas. Önskemål om praktikplats, utifrån utskickat
underlag med tre (3) alternativ (rangordnat 1-3), lämnas senast 30/6 genom
e-postmeddelande till gabriella.winge@osby.se . Information om tilldelad
praktikplats meddelas i augusti 2019
Förvaltningen sammanställer önskemål och får mandat att fördela
praktikplatserna så att så många verksamheter som möjligt får ett besök.
När praktikplatserna är fördelade tar varje ledamot kontakt med ansvarig
enhetschef för detaljerad planering.
Ledamöterna återrapporterar erfarenheter från praktiken till nämnden
löpande under fri information.
Informationsbrev som beskriver syftet med praktiken lämnas till
medarbetarna i verksamheten.

Finansiering
Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst betalas ut till ledamöterna.
Finansiering sker inom budgeten för nämnd och ledning.

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Hälsa och välfärd
283 80 Osby
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2019-05-20

Praktikplatser
Hälsa och välfärdsförvaltningen

Kryssa i önskemål om
praktikplats!
Politiker
Jimmy Ekborg (C)

LH vård- och
omsorg

LH gruppboende

RB vård-o omsorg
Västerbo/Norrebo

RB vård-och
omsorg Söderbo

Tel

Regina Bendz
0709-318191

Regina Bendz
0709-318191

Lena Nilsson
0709-318209

E-post

regina.bendz@osby.se regina.bendz@osby.se

lena.nilsson@osby.se

Rehaborganisation
RB Spången/Trygg
Hemgångsteam/

BF vård-o omsorg

SD gruppboende

Sociala innehållet

Osby hemtjänst

Osby hemstödsteam/psykiatri

Sjuksköterskeorg Osby

Lönsboda hemtjänst

Sjuksköterkeorg
Lönsboda

Servicebostad enl
LSS

Kuben- Daglig
Gruppbostad enl LSS verksamhet LSS

AME

Lena Nilsson
0709-318209

Susanne Persson
0709-318615

Frida Jönsson
0709-318444

Ellinor Johansson
0709-318467

Andriette Näslund
0709-318280

Britt-Marie Rundqvist
0709-318320

Anna-Lena Ivarsson
0709-318398

Victoria Öhrn
0709-318410

Roger Thorslund
0709-318445

Frida Jönsson
0709-318444

Linda Sturesson
0709-318257

Maria Svensson
0709-318238

Linda Sturesson
0709-318257

Pål Cederqvist
709318008

lena.nilsson@osby.se

susanne.persson@osby.se

frida.jonsson@osby.se

ellinor.johansson@osby.se

andriette.naslund@osby.se

britt-marie.rundqvist@osby.se

anna-lena.ivarsson@osby.se

victoria.ohrn@osby.se

roger.thorslund@osby.se

frida.jonsson@osby.se

linda.sturesson@osby.se

maria.svensson@osby.se

linda.sturesson@osby.se

pal.cederqvist@osby.se

Agneta Malm (S)
Pål Nilsson (KD)
Sonja Svenle-Pettersson
(M)
Carolyn Thinnberger (SD)
Kristoff Pall (SD)
Maria Reimer (S)
Eva Bendz-Johansson (C)
Rolf Nilsson (S)
Sofie Persson( C)
Martin Lorentzon (S)
Mikael Roslund (SD)
Staffan Lutterdal (L)
Emelie MartinssonJönsson (M)
Michael Svensson (S)
Marie Ekelöv (S)
Niklas Mauritzsson ( SD)
Kevin Fager (M)

Kontaktperson

Ange önskemål om
dag/kväll eller natt!
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2019-05-14
Hälsa och välfärd
Helena Ståhl, 0479-52 84 08
helena.stahl@osby.se

Medarbetare inom Hälsa och välfärd

Politikerpraktik 2019, information till medarbetare
Under hösten kommer Hälsa- och välfärdsnämndens politiker praktisera
inom förvaltningens enheter.
Syftet med praktiken är att våra politiker ska få en inblick i det dagliga
arbetet och en ökad kunskap om de verksamheter som de är ansvariga för.
Alla politiker har fått lämna önskemål om praktikplats och det kommer att
utses handledare på arbetsplatserna som får till uppdrag att göra
praktikdagen så lärorik som möjligt.
Praktikdagen är i första hand förlagd till ett dagturer men också kvälls-och
nattpass kan bli aktuella i de verksamheter som bedrivs på dessa tider.
Jag är övertygad om att ni som utses till handledare och övriga medarbetare
tar emot våra politiker på ett välkomnande sätt och ger dem en introduktion
till verksamheten med samma proffsighet och med respekt för nybörjaren
som när ni tar emot nya medarbetare!
Kom ihåg att våra politiker är fritidspolitiker som vill lära sig mer om ert
arbete och ni är specialisterna som har kunskapen!

Helena Ståhl
Förvaltningschef

Besöksadress Västra Storgatan 35
Postadress Hälsa och välfärd
283 80 Osby

Telefon 0479-52 81 89 vx
Fax 0479-52 81 86
E-post hvn@osby.se
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2019-05-21
Hälsa- och välfärd
Lina Bengtsson
0479528300
lina.bengtsson@osby.se

Projektering gruppbostad LSS
Dnr HVN/2019:175 731

Hälsa- och välfärd förslag till Hälsa- och välfärdsnämnden
Beslutar att föreslå Samhällsbyggnadsförvaltningen att projektera och genomföra
byggnation av en gruppbostad för personer med stöd enligt LSS.
Sammanfattning av ärendet
Den 11 april 2019 tog Osbybostäder beslut om att avbryta upphandlingen gällande
Gjutaren och gå ut med en ny upphandling. Det innebär att byggnationen av Gjutaren
skjuts fram, enligt fastighetschef Anders Edwall dröjer det troligen till tidigast mitten av
2022 innan gruppbostaden kan förväntas vara inflyttningsklar.
Enligt den inventering som genomförts tidigare av hälsa- och välfärdsnämnden visar att
det finns behov av en gruppbostad nu och ytterligare en 2023. Redan nu finns fyra
ansökningar om gruppbostad där bedömningen är att de sökande är berättigade till
insatsen. Förvaltningen bedömer att tiden från beslutsdatum till 2022 är så pass lång att vi
löper stor risk att drabbas av vitesföreläggande då insatsen inte kunnat verkställas inom
skälig tid.
Av den anledningen anser förvaltningen att nämnden bör ta beslut att inleda projektering
av ytterligare en gruppbostad. Nämnden har i sitt beslut från 20190417 gett förvaltningen
i uppdrag att inleda planering av framtida byggnationer inom LSS-området, det skulle ske
i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen. Hälsa- och välfärdsförvaltningen väljer att
lyfta ärendet igen då vi ser att en risk för vitesföreläggande ökar väsentligt på grund av
den avbrutna upphandlingen. Förvaltningen föreslår att byggprocessen sker så skyndsamt
som möjligt, till exempel genom konceptbyggnation. Vid samtal med
samhällsbyggnadsförvaltningen har framkommit att det finns lämpliga tomter för detta
ändamål, ett exempel som nämndes var tomten där Hemgården finns idag.
Finansiering
Åtgärder inom ramen för detta förslag innebär ökade kostnader för förvaltningens del.
Budget kommer att behövas för driften beroende på när boendet är klart att tas i bruk.
Kostnaden för själva byggnationen hanteras som separat ärende.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Projektering Trapphusboende LSS HVN/2019:107 731
Tjänsteskrivelse daterad 20190521

Helena Ståhl

Lina Bengtsson

Förvaltningschef

MAS/Verksamhetsutvecklare

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

