
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-10-18

Omsorgsnämnden

Sekreterare .................................................
Anton Larsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Gunnel Johansson (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Dorothea Nilsson (M)

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

Organ Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-18
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

.................................................Underskrift

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 13:15-15:15

Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy 
Edenholm (KV) (2:e vice ordförande), Dorothea Nilsson (M), Ingemar Steneteg 
(C), Agneta Johansson (L), Wiveca Noren (SPI)

Ej tjänstgörande ersättare Ingrid Johansen (S)

Övriga närvarande Berit Winbladh (omsorgschef)
Lena Borg (enhetschef)
Cecilia Harley (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Jörgen Lövgren (enhetschef) §58
Terese Montell (enhetschef) §58
Madeleine Solenhill (digitaliseringschef) §57
Anton Larsson (nämndsekreterare)

Utses att justera Dorothea Nilsson (M)

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2018-10-18   

Protokollet omfattar §§55-63
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ÄRENDELISTA
§55 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§56 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - prognos

§57 Information oktober 2018

§58 Nuläge – hälsofrämjande perspektiv i vardagen

§59 Anmälan av delegeringsbeslut 2018

§60 Meddelanden 2018

§61 Granskning av arbetsmiljö och brandskydd i Hylte kommun

§62 Utredning av framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområden

§63 Övriga ärenden 2018
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§55

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2018 ON0013)

Beslut
Omsorgsnämndens godkänner ärendelistan och väljer Dorothea Nilsson (M) att tillsammans 
med ordförande Gunnel Johansson (S) justera protokollet.
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§56

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - prognos 
(2018 ON0001)

Beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 9 månader 2018 och bevakar noga 
utvecklingen av personlig assistans.

Beskrivning av ärendet
Prognos grundas på utfall till och med september månad 2018, utifrån det 
uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar 
omsorgsnämnden, exklusive personlig assistans en negativ avvikelse om ca 1 949 tkr.

Om personlig assistans inkluderas prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 5 190 
tkr, exklusive de ärenden som har överklagats under 2017. Beroende på vilket beslut som 
fattas i de ärenden som är brukare har överklagat till Försäkringskassan, kan det innebära 
negativ alternativt positiv avvikelse för kommunen om ca 2 200 tkr.

Den negativa avvikelsen beror bland annat på ökade behov av extraförstärkning, kostnader för 
fyllnads/övertidsersättning som har ökat med ca 1 200 tkr. Personalsituationen blir alltmer 
ansträngd och svårigheter att rekrytera vikarier medför kostnader för 
fyllnad/övertidsersättning då ordinarie medarbetare beordras in. Den negativa avvikelsen 
balanseras upp genom positiv avvikelse inom korttidsvistelse, effekter av personalsamordning 
boendestöd/serviceboende enligt LSS och leasingbilar.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2017 att verksamheten Personlig assistans 
(LSS) ska särredovisas under 2018 och undantas från resultatbalansering och balanskravet för 
nämnden.

Handlingar i ärendet
 §80 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter 9 månader 2018
 Uppföljning och redovisning ekonomi 9 månader 2018 med statistik

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 9 månader 2018 och bevakar noga 
utvecklingen av personlig assistans.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§57

Information oktober 2018 
(2018 ON0003)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet
Handlingsplan för digitalisering
Digitaliseringschef Madeleine Solenhill informerar om Hylte kommuns handlingsplan för 
digitalisering. Ett av de prioriterade områdena i kommunens handlingsplan för digitalisering 
är Hylte Kommuns omsorgsverksamhet. Hylte kommun har en digitaliseringsprocess som 
inbegriper behovsanalys, förstudie, projektfas, implementering, och slutligen en 
utvärderingsfas. 
 
När kommunen har gjort en behovsinventering innan digitalisering av omsorgen har man 
genomfört enkätstudier där dagens omsorgstagare, framtidens omsorgstagare och personal har 
fått svara på enkätfrågor. Just nu pågår även en enkätstudie där anhöriga får svara på frågor. 
Inom behovsinventeringen har man även använt sig av fokusgruppsintervjuer och fallstudier. 
Behovsinventeringen genom enkätstudier har visat att trygghet är ett stort behov från både 
omsorgstagare och framtidens omsorgstagare. Dagens omsorgstagare vill känna trygghet 
genom närhet av personal, meningsfull fritid och enkel kommunikation. För framtidens 
omsorgstagare är det viktigt att känna trygghet genom att själva få välja boende och ha 
tillgänglig vård och omsorg. För personal är det viktigt att kunna jobba smartare genom god 
och tillgänglig digital teknik.
 
Fallstudien fokuserar på hemtjänstens personal och arbetet med tillsyn. Fallstudien visar 
bland annat att ruttplanering kan förbättras genom smartare arbete, att tillsyn med digital 
teknik kan öka självständigheten för omsorgstagare, och att digitala dosetter kan underlätta 
läkemedelshanteringen. Huvudresultatet från fokusgrupperna visar bland annat 
att medarbetare är positiva till att genomgå digitaliseringsprocessen och att de är positiva till 
att kunna jobba smartare genom god och tillgänglig digital teknik. Medarbetare vill även vara 
delaktiga och kompetensutvecklas.
 
Fokus i framtiden bör bland annat ligga på att med hjälp av digitalisering kunna 
främja livskvalitetet för omsorgstagare, kompetensutveckla medarbetare och förbättra 
ruttplaneringen inom hemtjänsten. Projekt som pågår just nu är bland annat "Digga 
Signering", som syftar till minska avvikelser genom att sjuksköterskor ska kunna signera 
dokument via en applikation i sin smartphone. Ett annat projekt, som just nu är i 
en pilotstudiefas, är "Trygghet - Digitala redskap för tillsyn" som syftar till öka trygghet och 
självständighet hos omsorgstagare med hjälp av nattlig fjärrtillsyn. Idag ser man möjlighet för 
att digitalisering ska kunna göra Hylte kommun till en mer attraktivare organisation vilket kan 
underlätta rekrytering av ny omsorgspersonal.
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Ingemar Steneteg (C) frågar om fjärrtillsyn även fungerar för de som inte har fiber. Madeleine 
svarar att det gör det, då tekniken inte använder fiber.
 
Wiveca Norén (SPI) frågar om man arbetar med digitalisering av landsbygden. Madeleine 
svarar att målet är att det ska finnas tillgång till digitala lösningar och fiber även på 
landsbygden. I dagsläget diskuterar man de här frågorna tillsammans med IP only.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Information ON oktober 2018
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§58

Nuläge – hälsofrämjande perspektiv i vardagen 
(2017 ON0085)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Enhetschefer från omsorgskontoret är inbjudna till nämndens sammanträde för att informera 
om hur verksamheten arbetar med projektet hälsofrämjande perspektiv i vardagen.
 
Omsorgspersonal och omsorgstagare är mestadels positiva till det nya arbetssättet som 
projektet inneburit och man jobbar just nu för att de aktiviteter som varit en del av projektet 
ska arbetas in i det ordinarie schemat för verksamheterna. Planen är att alla aktiviteter 
kommer fortsätta när projektetperioden är slut. På Sjölunda har man utsett ett rehabombud 
som arbetar tillsammans med rehabpersonalen, med syftet att bidra till att ordinationer blir 
genomförda.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - nuläge hälsofrämjande perspektiv i vardagen 2018
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§59

Anmälan av delegeringsbeslut 2018 
(2018 ON0006)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut för perioden.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut 2018
 Delegationsbeslut september 2018 SoL
 Redovisning av anställningar till omsorgsnämnden september 2018
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§60

Meddelanden 2018 
(2018 ON0005)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av meddelanden.

Beskrivning av ärendet
Omsorgskontoret har till dagens sammanträde skickat med de handlingar som kommit in till 
omsorgskontoret som omsorgsnämnden bör ha kännedom om.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Meddelanden 2018
 Protokoll kommunala pensionärsrådet 26 september 2018
 Våld i nära relationer - äldre människor
 TEMA-dag 181019- program
 Inbjudan RPR TEMA-dag 181019
 Inspektionsrapport - Fredriklundsvägens gruppboende
 Protokoll Folkhälsorådet 180913
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§61

Granskning av arbetsmiljö och brandskydd i Hylte kommun 
(2018 ON0071)

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att svara på missiv gällande granskning av arbetsmiljön i enlighet 
med redovisat förslag.

Beskrivning av ärendet
PwC har på uppdrag av Hylte kommuns revisorer genomfört en granskning gällande 
kommunens arbetsmiljöarbete samt brandskydd. Revisionsobjekt är kommunstyrelsen, barn- 
och ungdomsnämnden samt omsorgsnämnden. PwC för en sammanfattande bedömning att 
kommunen inte lever upp till en ändamålsenlig arbetsmiljö. Revisorerna önskar ta del av de 
åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna avser vidta med anledning av granskningsresultatet 
och har därför ställt ett antal frågor som de önskar svar på. Dessa frågor besvaras i redovisat 
förslag till beslut.

Handlingar i ärendet
 §83 ON AU Granskning av arbetsmiljö och brandskydd i Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse - Beslut om svar på missiv gällande granskning av arbetsmiljön
 Ärendebeskrivning - Svar på missiv gällande granskning av arbetsmiljön
 Missivbrev - Granskning av kommunens arbetsmiljöarbete samt brandskydd
 Revisionsrapport - Granskning av arbetsmiljöarbetet samt brandskydd

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar att svara på missiv gällande granskning av arbetsmiljön i enlighet 
med redovisat förslag.

Beslutet skickas till 
Revisionen Hylte kommun
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§62

Utredning av framtida behov av boendeformer inom 
omsorgsnämndens verksamhetsområden 
(2018 ON0072)

Beslut
Omsorgsnämnden äskar 400 000 kr av Kommunfullmäktige för utredning av framtida behov 
av olika boendeformer inom omsorgsnämndens verksamhetsområde

Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden ser behov av att få fram ett beslutsunderlag för det framtida behovet av 
olika boendeformer inom omsorgsnämndens verksamheter. Det rör sig om särskilda boende 
för äldre, särskilda boende inom socialpsykiatri samt boendeformer inom LSS.

Då detta är en djupare kartläggning ser omsorgskontoret att det inte finns resurser inom 
befintlig verksamhet att utföra detta utan en konsult/projektanställning behövs. 
Omsorgkontoret beräknar att genomföra denna typ av utredning kommer kosta ca 400 000 kr.

Handlingar i ärendet
 §84 ON AU Utredning av framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens 

verksamhetsområden
 Tjänsteskrivelse - Resurser för utredning av framtida behov av boendeformer inom 

omsorgsnämnden

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden äskar 400 000 kr av Kommunfullmäktige för utredning av framtida behov 
av olika boendeformer inom omsorgsnämndens verksamhetsområde

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§63

Övriga ärenden 2018 
(2018 ON0004)

Spridning av TBE i Halland
Wiveca Norén (SPI) ställer fråga till omsorgskontoret om det finns en diskussion i Region 
Halland om spridningen av TBE. Omsorgskontoret har idag inte någon information att ge, 
men tar med sig frågan.
 
Personalärende
Omsorgschef Berit Winbladh informerar om ett personalärende.
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