
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-05-23

Omsorgsnämnden

Sekreterare .................................................
Sara Lall

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Carina Sjöberg (C)

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

Organ Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-05-23
Datum för anslags 
uppsättande

2019-05-27 Datum för anslags 
nedtagande

2019-06-18

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:50

Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maj Brodin Johansson (C) (2:e vice 
ordförande), Kerstin Alexén (SD), Svetlana Svensson (V), Ingrid Johansen (S)  
ersätter Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande), Ingegerd Torhall 
(L)  ersätter Agneta Johansson (L), Carina Sjöberg (C)  ersätter Anwar Hassan 
(C)

Ej tjänstgörande ersättare Ewa Gunnarsson (SD)
Per-Åke Eriksson (V)

Övriga närvarande Lena Borg (enhetschef)
Cecilia Harley (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Erika Brinkesjö (kvalitetsutvecklare) §36
Terese Borg (controller) §35, §38
Sara Lall (nämndsekreterare)
Anton Larsson (nämndsekreterare)
Jessica Karlsson (dataskyddsombud) §36
Kristina Carlo (controller) §35, §38
Linda Seppälä (avgiftshandläggare) §35, §§37-42

Utses att justera Carina Sjöberg (C)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Hyltebruk ,  2019-05-27   

Protokollet omfattar §§35-43
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ÄRENDELISTA
§35 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§36 Information ON maj 2019

§37 Meddelanden 2019

§38 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Prognos

§39 Anmälan delegeringsbeslut april 2019

§40 Införande av nytt avgiftssystem

§41 Utredning - Utökat ansvar för omsorg för barn med funktionshinder

§42 Utredning av alternativ för att möta behovet av externa placeringar

§43 Övriga ärenden 2019
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§35

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2019 ON0015)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Carina Sjöberg (C) att justera protokollet 
tillsammans med ordförande Gunnel Johansson (S).
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§36

Information ON maj 2019 
(2019 ON0003)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
 Dataskyddsombudet informerar om GDPR och om sitt arbete med dataskydd.
 Kvalitetsutvecklaren informerar om habiliteringsersättning.
 Redovisning av överklagade beslut inom omsorgsnämndens verksamheter.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Information ON maj 2019
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§37

Meddelanden 2019 
(2019 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 2019
 §92 KS Begäran om medel - Utredning av framtida behov av boendeformer inom 

omsorgsnämndens verksamhetsområde
 §96 KS Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos
 §95 KS Uppföljning och redovisning 2019 Kommunstyrelsen - Prognos
 Uppdaterad Inbjudan Hälsa på lika villkor - Hylte
 Protokoll Patientnämnden Halland 2019-04-04
 Rapport - granskning av hantering allmänna handlingar och arkiv
 Missiv - granskning allmänna handlingar och arkiv
 Cirkulär 19:23 - AFS 2018:4 Arbetstagare ska använda kanyler med integrerad 

skyddsfunktion
 Cirkulär 19:20 - Preliminiär kostnadsutjämning och LSS för 2020
 Cirkulär 19:18 - 2019 års ekonomiska vårproposition och vårändringsbudgeten för år 

2019
 Konferensinbjudan - God och nära vård i framtiden
 Protokoll GNHH 2019-04-26
 §43 ON AU Meddelanden 2019
 Fall 2018
 §44 KF Årsredovisning 2018 Hylte kommun
 §45 KF Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Besparingsåtgärder
 §49 KF Revidering av omsorgsnämndens reglemente
 §54 KF Begäran om medel - Enhetschef i beredskap
 §55 KF Begäran om särredovisning LSS - uppföljning och redovisning 

omsorgsnämnden 2019
 Uppdragsbeskrivning översyn Avtal om samverkan kring hjälpmedel i gemensam 

nämnd
 GNHH Uppföljningsrapport 1 januari - mars 2019
 GNHH Uppföljning - intern kontroll 1 GNHH
 PnH Riskanalys 2019
 PnH Internkontrollplan 2019
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 PnH Internkontrollplan 2019 - protokollsutdrag
 GNHH Översyn av Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd - 

protokollsutdrag
 GNHH Uppdrag gällande patientsäkerhet - protokollsutdrag
 GNHH Uppföljningsrapport1 2019 inklusive uppföljning av internkontroll - 

protokollsutdrag
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§38

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Prognos 
(2019 ON0001)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av prognos efter 4 månader 2019.

Beskrivning av ärendet
Prognos grundas på utfall till och med april månad 2019, utifrån det uppföljningsmaterial som 
presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden, 
exklusive personlig assistans och externa placeringar en positiv avvikelse om ca 706 tkr (t om 
mars -214 tkr).
Om den negativa avvikelsen inkluderas inom personlig assistans ca 5 280 tkr och externa 
placeringar ca 840 tkr, prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om totalt ca 5 415 tkr, ( t 
om mars – 7 048tkr). Den positiva avvikelsen (exklusive personlig assistans och externa 
placeringar) beror bland annat på effekter av ökad möjlighet till samordning inom LSS och 
socialpsykiatrins verksamhetsområden samt att Samordningsenhetens uppstart är försenad. 
Årsprognosen för externa placeringar har sedan mars förbättrats med ca 900 tkr, vilket beror 
på avslutade ärenden. I den kontorsövergripande verksamheten har medel flyttats till omsorg i 
hemmet för utfört arbete med digitalisering. Statistiken över tillgängliga lägenheter har 
förändrats efter det att kallelsen skickades. Ledamöterna får den uppdaterade statistiken vid 
sammanträdet.

Handlingar i ärendet
 §41 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Prognos
 Tjänteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter 4 månader 2019
 Uppföljning och redovisning ekonomi - April 2019 med statistik, uppdaterad efter 

ONAU 2019-05-09

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av prognos efter 4 månader 2019.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§39

Anmälan delegeringsbeslut april 2019 
(2019 ON0006)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut för perioden april 2019.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut maj 2019
 Redovisning av anställningar till omsorgsnämnden april 2019
 Delegationsbeslut april 2019 LSS
 Delegationsbeslut april 2019 SoL
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§40

Införande av nytt avgiftssystem 
(2019 ON0049)

Beslut
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nytt avgiftssystem inom 
omsorgskontorets verksamheter enligt timnivå samt att omräkna samtliga avgifter årligen 
enligt förändringen på prisbasbeloppet från socialstyrelsen.

Inför avgiftsåret 2020 som börjar gälla den 1 mars 2020, föreslås en höjning av avgift för 
snöskottning till 150 kr/tillfälle samt en höjning av avgift för dusch inom ramen för 
anhörigstöd till 75 kr/tillfälle.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande avgiftssystem i Hylte kommun inom äldre- och funktionshinderområdet gäller från 
2002 och var i behov av en översyn. Efter en genomlysning av avgiftssystemet från PWC gav 
omsorgsnämnden omsorgskontoret i uppdrag att utreda vilket avgiftssystem som är bäst 
lämpad för omsorgskontorets verksamheter.

Efter PWC:s genomlysning av avgiftssystem och efter inhämtande av fakta från andra 
Hallandskommuner (merparten har timtaxa), ges förslag att gå över till avgift i timnivå. 
Avgift i snöskottning till 150 kr/tillfälle timnivå är den lättaste konstruktionen att administrera 
för både verksamhet och avgiftshandläggning. Konstruktionen är även lätt för 
omsorgstagaren/brukaren att förstå. Avgift i timnivå ger en rättvis avgift till den enskilde 
utifrån beviljad insats och tid.

Avgift i timnivå skulle generera nedanstående tabell (enligt 2019 års belopp).

Beloppen utgår från prisbasbelopp enligt socialtjänstlagen (2001:453) och kommunens 
timtaxa.

Nivå 1 är 1-3 timmar och ger en avgift på 299,80 kr/månad.

Nivå 2 är 4-15 timmar och ger en avgift på 1199,20 kr/månad.

Nivå 3 är över 16 timmar och ger en avgift på 2089 kr/månad

I särskilt boende tas omsorgsavgift ut motsvarande nivå 3.
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Handlingar i ärendet
 §44 ON AU Införande av nytt avgiftssystem
 Tjänsteskrivelse-Införande av nytt avgiftssystem
 Utredning - Ny taxekonstruktion inom omsorgsnämndens verksamheter
 PwC Rådgivningsrapport Genomlysning av avgifter inom äldre- och 

funktionshinderområdet, Hylte - 2017

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nytt avgiftssystem inom 
omsorgskontorets verksamheter enligt timnivå samt att omräkna samtliga avgifter årligen 
enligt förändringen på prisbasbeloppet från socialstyrelsen.

Inför avgiftsåret 2020 som börjar gälla den 1 mars 2020, föreslås en höjning av avgift för 
snöskottning till 150 kr/tillfälle samt en höjning av avgift för dusch inom ramen för 
anhörigstöd till 75 kr/tillfälle.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§41

Utredning - Utökat ansvar för omsorg för barn med funktionshinder 
(2019 ON0050)

Beslut
Omsorgsnämnden ger omsorgskontoret i uppdrag att utreda tillägg i § 4, fjärde stycket: 
"Omsorg om barn och vuxna med funktionshinder i behov av stöd och service enligt lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387)", där tillägget föreslås vara: 
"samt i särskilda fall för barn med funktionshinder under 18 år enligt SoL (Socialtjänstlagen, 
2001:453)". En avstämning av arbetet med utredningen ska ske på nämndens möte i 
november.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att ge omsorgsnämnden och barn- och ungdomsnämnden i 
uppdrag att utreda tillägg i § 4, fjärde stycket i omsorgsnämndens reglemente: "Omsorg om 
barn och vuxna med funktionshinder i behov av stöd och service enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387)", där tillägget föreslås vara: "samt i 
särskilda fall för barn med funktionshinder under 18 år enligt SoL (Socialtjänstlagen, 
2001:453)".

Handlingar i ärendet
 §45 ON AU Utredning - Utökat ansvar för omsorg för barn med funktionshinder
 Tjänsteskrivelse - Utökat ansvar för omsorgs för barn med funktionshinder
 §72 KS Revidering av omsorgsnämndens reglemente(177903)

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden ger omsorgskontoret i uppdrag att utreda tillägg i § 4, fjärde stycket: 
"Omsorg om barn och vuxna med funktionshinder i behov av stöd och service enligt lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387)", där tillägget föreslås vara: 
"samt i särskilda fall för barn med funktionshinder under 18 år enligt SoL (Socialtjänstlagen, 
2001:453)".

Yrkanden
Gunnel Johansson (S) yrkar att omsorgsnämnden även beslutar att en avstämning av arbetet 
med utredningen ska ske på omsorgsnämndens möte i november.

Ordförande finner att omsorgsnämnden bifaller yrkandet.
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Beslutet skickas till 
Omsorgskontoret
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§42

Utredning av alternativ för att möta behovet av externa placeringar 
(2019 ON0051)

Beslut
Omsorgsnämnden ger omsorgskontoret i uppdrag att utreda alternativa lösningar för att kunna 
möta behovet av externa placeringar. En avstämning av arbetet med utredningen ska ske på 
nämndens möte i november.
 

Beskrivning av ärendet
Kommunens resultat för 2019 beräknas till en negativ avvikelse om 27,5 mkr vilket är 19,3 
mkr sämre än det budgeterade resultatet om – 8,3 mkr. I uppföljning och redovisning 2019 
Hylte kommun – Prognos (2019 KS0001) beslutar kommunstyrelsen om ett antal punkter för 
att minska den negativa avvikelsen för året, vilket innebär bland annat att anställningsstopp 
och inköpsstopp införs i alla Hylte kommuns verksamheter. Kommunstyrelsen beslutar också 
att socialtjänsterna (barn- och ungdomsnämnden, arbets- och näringslivsnämnden och 
omsorgsnämnden) uppdras att utreda alternativa metoder/möjligheter för att möta behovet av 
externa placeringar.
 

Handlingar i ärendet
 §46 ON AU Utredning av alternativ för att möta behovet av externa placeringar
 Tjänsteskrivelse - Utredning av alternativ för att möta behovet av externa placeringar
 §96 KS Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Prognos(177927) 

(0)_TMP

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden ger omsorgskontoret i uppdrag att utreda alternativa lösningar för att kunna 
möta behovet av externa placeringar.
 

Yrkanden
Gunnel Johansson (S) yrkar att omsorgsnämnden även beslutar att en avstämning av arbetet 
med utredningen ska ske på omsorgsnämndens möte i november.

Ordförande finner att omsorgsnämnden bifaller yrkandet.
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Beslutet skickas till 
Omsorgskontoret
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§43

Övriga ärenden 2019 
(2019 ON0004)

Inga övriga ärenden på mötet.
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