
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-22    

Omsorgsnämnden    
 

 

Sekreterare .................................................  
 Rebecka Merkel  

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

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Rolf Kenneryd (C)  
    

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

Organ Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-09-22   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 13:15-15:10 
  
Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice 

ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande), Niclas Erlandsson (C), 
Svetlana Svensson (V), Ewa Gunnarsson (SD)  ersätter Monica Grönroos Dehlin 
(SD), Ingegerd Torhall (L)  ersätter Agneta Johansson (L) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Gunilla Holmberg Ritterbex (C) 
  
Övriga närvarande Jörgen Lövgren (omsorgschef) 

Lena Borg (enhetschef) 
Rebecka Merkel (nämndsekreterare) 
Georgia Ferris (patientnämndens ordförande) §§56-57 
Anita Henriksson (Region Halland) §§56-57 
Mats Vendelius (Region Halland) §§56-57 

  
Utses att justera Rolf Kenneryd (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§56-64 
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ÄRENDELISTA 
§56 Val av justerare och godkännande av ärendelista 

§57 Information 

§58 Anmälan av delegeringsbeslut 

§59 Ekonomisk uppföljning - Delårsbokslut per augusti 

§60 Intern kontroll - Delårsuppföljning 

§61 Revisionens årliga granskning - styrning och uppföljning av verksamheten 

§62 Begäran om extra investeringsanslag - Nybyggnation korttidsboende Bäckgatan 

§63 Motion - att använda djur för ökat välbefinnande inom omsorgen i Hylte kommun 

§64 Övriga ärenden 
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§56 

Val av justerare och godkännande av ärendelista  
(2022 ON0031) 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Rolf Kenneryd (C) att tillsammans med 
ordförande Gunnel Johansson (S) justera protokollet.  
Paragrafen är justerad 
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§57 

Information  
(2022 ON0003) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.  

Beskrivning av ärendet 
 Besök av Patientnämnden som informerar om sin verksamhet 
 Omsorgskontoret informerar om att en Lex-Sarah-anmälan är lämnad till Inspektionen 

för Vård och Omsorg angående ett uppdagat sekretessbrott. Detta hanteras enligt 
gällande rutiner 

 Omsorgskontoret informerar om läget kopplat till covid-19 
 Omsorgskontoret informerar om att man söker nytt personligt ombud 
 Omsorgskontoret informerar om att man från det nedlagda partiet SPI Hylte har 

mottagit en penninggåva som ska användas för att förgylla vardagen för 
omsorgstagarna på de särskilda boendena i kommunen 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - information 22 september 

Paragrafen är justerad 
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§58 

Anmälan av delegeringsbeslut  
(2022 ON0006) 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.  

Beskrivning av ärendet 
Anmälan av delegeringsbeslut för perioden augusti 2022. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - anmälan av delegeringsbeslut ON 22 september 
 Delegeringsbeslut LSS augusti 2022 
 Delegeringsbeslut ÄO augusti 2022 
 Delegeringsbeslut anställningar ON 22 september 
 Anmälan av tagna delegeringsbeslut arbetsutskottet - 22 september 

Paragrafen är justerad 

5 (12)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-22  
  

Omsorgsnämnden    
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§59 

Ekonomisk uppföljning - Delårsbokslut per augusti  
(2022 ON0001) 

Beslut 
Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut samt prognos för 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Helårsprognos grundas på utfall till och med augusti månad 2022, utifrån det ekonomiska 
uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar.  
  
Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till augusti visar en positiv avvikelse mot 
budget med 844 tkr. Helårsprognosen beräknas uppvisa en negativ avvikelse med cirka 2 000 
tkr. 
  
Verksamheten Vård och omsorg SOL och HSL (exklusive externa placeringar) prognostiseras 
en negativ avvikelse om 5 500 tkr. Orsakerna därtill kan i huvudsak tillskrivas den fortsatt 
höga sjukfrånvaron, ökat omsorgs-/vårdbehov samt ökade kostnader för bla skyddsutrustning, 
bilparken, kost. Insatser enligt LSS och SFB (exklusive externa placeringar och personlig 
assistans) prognostiserar en positiv avvikelse med 1 000 tkr medan de verksamheter som 
ligger under Kontorsövergripande beräknas uppvisa en negativ avvikelse med 1 800 tkr. Den 
sistnämnda avvikelsen beror i huvudsak av, i budget, ej kompenserade kostnader för 
verksamhetssystem och digitala hjälpmedel samt lokalhyreskostnader. Externa placeringar 
SOL och LSS uppvisar en positiv avvikelse med 5 500 tkr och personlig assistans uppvisar 
negativ avvikelse med 1 500 tkr. 

Handlingar i ärendet 
 §71 ON AU Ekonomisk uppföljning - Delårsbokslut per augusti 
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning och redovisning ekonomi 8 månader 2022 ON 
 Omsorgsnämnden delårsbokslut samt prognos 2022 
 Delårsbokslut prognos 2022 ON sammanfattning 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut samt prognos för 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§60 

Intern kontroll - Delårsuppföljning  
(2022 ON0020) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av uppföljning internkontroll för delårsbokslut 2022. 

Beskrivning av ärendet 
En internkontrollplan ska upprättas av varje nämnd enligt internkontrollreglementet antagen 
av Kommunfullmäktige 2011-12-15 § 92. Lokala riktlinjer och rutiner ska utformas för att 
säkerställa att kommunens nämnder upprätthåller tillräcklig intern kontroll för att bedriva en 
kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet som lever upp till givna uppdrag 
och satta mål. 
  
Omsorgsnämnden ska årligen i samband med delårsbokslut, bokslut, 
patientsäkerhetsberättelse samt kvalitetsberättelse rapportera resultatet från uppföljningen av 
den interna kontrollen för omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
 §72 ON AU Internkontroll - Delårsuppföljning 
 Tjänsteskrivelse - uppföljning internkontrollplan delår 2022 
 Internkontrollplan - uppföljning delår 2022 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av uppföljning internkontroll för delårsbokslut 2022.  
 

Paragrafen är justerad 
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§61 

Revisionens årliga granskning - styrning och uppföljning av 
verksamheten  
(2022 ON0069) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av svar till revisionens granskning. 

Beskrivning av ärendet 
Revisionen har på uppdrag av kommunfullmäktige till uppgift att granska all verksamhet. 
Detta för att fullmäktige ska få vägledning inför beslut i ansvarsfrågan. Som en del i den 
årliga granskningen träffar kommunens revisorer respektive nämnd. Inför denna träff önskar 
revisorerna ett dokumenterat svar på deras frågor. 

Handlingar i ärendet 
 §73 ON AU Revisionens årliga granskning - Styrning och uppföljning av 

verksamheten 2022 
 Tjänsteskrivelse - Revisionens granskning styrning och uppföljning av verksamheten 
 Grundläggande granskning - frågor från revisionen 
 Svar till revisionen sep 22 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av svar till revisionens granskning. 
 

Beslutet skickas till  
Revisionen 
 

Paragrafen är justerad 
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§62 

Begäran om extra investeringsanslag - Nybyggnation 
korttidsboende Bäckgatan  
(2022 ON0060) 

Beslut 
Omsorgsnämnden begär av kommunstyrelsen extra investeringsanslag om 200 tkr för att 
utrusta det nya korttidsboendet LSS med nya inventarier. 

Beskrivning av ärendet 
Då befintlig utrustning på korttidshemmet är gammal och sliten behöver de nya lokalerna 
utrustas med nya inventarier dvs utrusta 8 sovrum, 2 vardagsrum, 2 hallar, kök, badrum, 
personalrum och även installation av taklift. Omsorgsnämnden begärde därför i REP 2021-
2024 extra investeringsanslag om 400 tkr vilket sedermera beslutades i Kommunfullmäktige 
2020-12-10 (§149).  
  
Nybyggnationen av det nya korttidsboendet och dess slutförande har vid flera tillfällen 
försenats och senaste prognosen är att det blir färdigställt under december månad 2022. Sedan 
KF 2020 beslutade om extra investeringsmedel har priserna ökat samt en nyligen gjord 
inventering visar på att behovet är större än vad det var vid det ursprungliga äskandet. 

Handlingar i ärendet 
 §74 ON AU Begäran om extra investeringsanslag - Nybyggnation korttidsboende 

Bäckgatan 
 Tjänsteskrivelse - begäran om extra investeringsanslag korttidsboende Bäckgatan 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden begär av kommunstyrelsen extra investeringsanslag om 200 tkr för att 
utrusta det nya korttidsboendet LSS med nya inventarier. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§63 

Motion - att använda djur för ökat välbefinnande inom omsorgen i 
Hylte kommun  
(2022 ON0064) 

Beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses besvarad 
enligt ärendebeskrivningen på motion angående att använda djur för ökat välbefinnande inom 
omsorgen. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) och Monica Grönroos (SD) lämnade den 19 april 2022 in en motion där 
de belyser den positiva inverkan på äldres hälsa och välmående som djur inom omsorgen, 
enligt forskning och studier, har. Motionärerna föreslår följande: 
  

 Att ge omsorgsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten till att använda sig av 
djur för ökat välbefinnande inom omsorgen i Hylte kommun. 

  
Omsorgsnämnden har givit omsorgskontoret i uppgift att utreda detta. Det finns redan idag 
möjlighet att använda djur inom omsorgen och denna möjlighet tillämpas redan i viss mån. 
Precis som motionen påpekar finns många goda effekter av kontakt med djur. När det finns 
möjlighet utifrån både djurs, boendes och medarbetares perspektiv ska möjlighet till sådan 
kontakt uppmuntras. 

Handlingar i ärendet 
 §75 ON AU Motion - att använda djur för ökat välbefinnande inom omsorgen i Hylte 

kommun 
 Tjänsteskrivelse- svar på motion angående att använda djur för ökat välbefinnande  

inom omsorgen 
 Ärendebeskrivning- svar på motion angående att använda djur för ökat välbefinnande 

inom omsorgen 
 §120 KSAU Motion angående att använda djur för ökat välbefinnande inom omsorgen 

i Hylte kommun - på remiss 
 Motion angående att använda djur för ökat välbefinnande inom omsorgen i Hylte 

kommun 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen ska anses besvarad 
enligt ärendebeskrivningen på motion angående att använda djur för ökat välbefinnande inom 
omsorgen. 
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Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§64 

Övriga ärenden  
(2022 ON0005) 

Beskrivning av ärendet 
Inga övriga ärenden vid dagens sammanträde.  

Handlingar i ärendet 
 §76 ON AU Övriga ärenden 

Paragrafen är justerad 

12 (12)


	Första sidan
	Ärendelista
	§56 Val av justerare och godkännande av ärendelista
	§57 Information
	§58 Anmälan av delegeringsbeslut
	§59 Ekonomisk uppföljning - Delårsbokslut per augusti
	§60 Intern kontroll - Delårsuppföljning
	§61 Revisionens årliga granskning - styrning och uppföljning avverksamheten
	§62 Begäran om extra investeringsanslag - Nybyggnationkorttidsboende Bäckgatan
	§63 Motion - att använda djur för ökat välbefinnande inom omsorgen iHylte kommun
	§64 Övriga ärenden

