
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-21

Omsorgsnämnden

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Kerstin Alexén (SD)

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

Organ Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-11-21
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:30

Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice 
ordförande), Maj Brodin Johansson (C) (2:e vice ordförande), Kerstin Alexén 
(SD), Agneta Johansson (L), Per-Åke Eriksson (V)  ersätter Svetlana Svensson 
(V), Liselott Nilsson (C)

Ej tjänstgörande ersättare Ingrid Johansen (S)
Ewa Gunnarsson (SD)
Ingegerd Torhall (L)

Övriga närvarande Berit Winbladh (omsorgschef)
Lena Borg (enhetschef)
Kristina Carlo (controller) §§77-80
Sara Lall (sekreterare)
Marina Torstensson (kvalitetsutvecklare) §73
Charlotte Edvinsson (praktikant )

Utses att justera Kerstin Alexén (SD)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§72-81
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-11-21

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§72 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§73 Tillbud och arbetsskador 2019

§74 Information ON november 2019

§75 Meddelanden 2019

§76 Anmälan av delegeringsbeslut 2019

§77 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019

§78 Remiss Bostadsförsörjningsprogram

§79 Yrkande från 2:e vice ordförande – Översyn av omsättning av medarbetare på 
omsorgskontoret

§80 Yrkande från 2:e vice ordförande – Oberoende arbetsmiljökartläggning

§81 Övriga ärenden 2019
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-11-21

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§72

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2019 ON0015)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Kerstin Alexén (SD) att tillsammans 
med ordförande Gunnel Johansson (S) justera protokollet.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 4
2019-11-21

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§73

Tillbud och arbetsskador 2019 
(2019 ON0096)

Beslut
Omsorgsnämnden anser Maj Brodins yrkande besvarat med den beskrivning av arbetssätt som 
presenterats.

Omsorgsnämnden har tagit del av sammanställningen tillbud och arbetsskador första halvåret 
2019.

Beskrivning av ärendet
Maj Brodin (C) har yrkat att det ska undersökas hur anmälan om avvikelser och tillbud 
hanteras och redovisas och att uppföljning av detta ska redovisas regelbundet.
Tillbud rapporteras av medarbetaren i KIA och hanteras av chef och tas upp på APT och 
därefter i lokal samverkansgrupp, två gånger per år görs en sammanställning av 
Omsorgskontorets alla tillbud som hanteras på kontorssamverkan och redovisas på 
omsorgsnämnden.
Avvikelser rapporteras i verksamhetssystem av medarbetare och hanteras av respektive chef, 
sammanställning och analys av sammanställning sker på VOP möten. Allvarliga händelser 
rapporteras till MAS och omsorgschef som fattar beslut om anmälan enligt Lex Maria eller 
Lex Sarah ska göras. I den årliga patientsäkerhetsberättelsen och kvalitetsberättelsen 
redovisas årets avvikelser, klagomål, synpunkter och anmälningar till IVO. Synpunkter och 
klagomål kan även inkomma från patientnämnden Halland och hanteras då som övriga 
synpunkter och klagomål.
Sammanställning av tillbud och arbetsskador för första halvåret 2019 redovisas.
 

Handlingar i ärendet
 §101 ON AU Sammanställning av tillbud första halvåret 2019 samt svar på yrkande 

om hur anmälan om avvikelser och tillbud hanteras.
 Tjänsteskrivelse Tillbud
 Tillbud jan-juni 2019
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 5
2019-11-21

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§74

Information ON november 2019 
(2019 ON0003)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
- Information om rabatterat tillbehör till lift
- Ordförande informerar om möte med ledningsgruppen
- Fortsatt information om ändrade förutsättningar för retroaktiv ersättning från 
Försäkringskassan
- Information om aktuella arbetsmiljöinspektioner från Arbetsmiljöverket
- Information om Lex Sarah anmälning

Handlingar i ärendet
 §94 ON AU Information ONAU november 2019
 Tjänsteskrivelse - Information ON november 2019
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 6
2019-11-21

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§75

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
 §95 ON AU Meddelanden 2019
 Tjänsteskrivelse - Meddelanden 2019
 §205 RS HSU Förlängning av _Projekt Läkarmedverkan i hemsjukvården_ 2020
 Protokoll Patientnämnden Halland 2019-10-17
 PnH190860 Verksamhetsuppföljning 2019
 HNH190025 Vårdriktlinjer för hjälpmedel nutrition och inkontinens samt 

övergripande riktlinjer för nutrition och inkontinens -info 2020
 HNH190024 Övergripande riktlinjer för hjälpmedel
 HNH190027 Sammanträdesplan 2020
 §176 KF Fyllnadsval - omsorgsnämnden
 §159  KF Uppföljning och redovisning 2019 Hylte kommun - Delårsbokslut
 §317 KSAU Undantag från inköpsstopp
 Protokoll Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2019-11-01
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 7
2019-11-21

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§76

Anmälan av delegeringsbeslut 2019 
(2019 ON0006)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut för perioden oktober 2019.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut ON oktober 2019
 Delegationsbeslut anställningar oktober 2019
 Delegationsbeslut SoL oktober 2019
 Delegationsbeslut LSS oktober 2019
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 8
2019-11-21

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§77

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 
(2019 ON0001)

Beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 10 månader 2019.

Beskrivning av ärendet
Prognos grundas på utfall till och med oktober 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 1 007 tkr.
Om personlig assistans (positiv avvikelse om ca 2 729 tkr) och externa placeringar inkluderas 
prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 876 tkr. Externa placeringar visar en 
negativ årsavvikelse mot budget om ca 4 612 tkr, varav nya placeringar ca 3 300 tkr.

Omsorgsnämnden
Verksamheten visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

Vård och Omsorg enl. SoL och HSL (Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen).
Prognosen visar en negativ avvikelse vid årets slut om ca 1 106 tkr exklusive externa 
placeringar. Personalsituationen blir alltmer ansträngd. Jmf med samma period 2018 har t ex 
behov av extraförstärkning nattetid ökat med ca 74 % i samband med oroliga och 
utåtagerande omsorgstagare och vård i livets slut. Möjligheter till fortsatt samordning inom 
verksamheterna boendestöd och serviceboende LSS gör att kostnaderna har kunnat hållas 
nere.

Insatser enligt LSS och SFB (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
Socialförsäkringsbalken)
Prognosen visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 289 tkr exklusive personlig assistans 
och externa placeringar. På grund av prejudicerande domslut har Försäkringskassan under 
några år gjort snävare bedömningar vilket har lett till ökad kommunkostnad. I väntan på 
beslut i ärenden där omsorgstagare har överklagat Försäkringskassans assistansbeslut, har 
Hylte kommun beviljat personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut. Efter 
domslut i Förvaltningsrätten, förväntas Försäkringskassan utbetala retroaktiv ersättning till 
Hylte kommun om ca 4 000 tkr.
Verksamheten bostad med särskild service, har kostnader för extraförstärkning på grund av 
ökade omsorgsbehov. Prognosen balanseras upp genom positiv avvikelse i verksamheten 
serviceboende LSS.
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Mötesdatum sid 9
2019-11-21

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förebyggande verksamhet
Verksamheten Kommunrehab visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 290 tkr. 
Avvikelsen beror på sjukfrånvaro som inte har ersatts fullt ut.

Kontorsövergripande
Verksamheten visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 1 534 tkr. Avvikelsen beror 
bland annat på vakanta tjänster.

Handlingar i ärendet
 §96 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Prognos 10 mån
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter 10 månader 2019
 Uppföljning och redovisning ekonomi - Okt 2019 med statistik

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 10
2019-11-21

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§78

Remiss Bostadsförsörjningsprogram 
(2019 ON0085)

Beslut
Omsorgnämnden har tagit del av förslaget på Bostadsförsörjningsprogram och lämnar 
följande remissvar:
Omsorgsnämnden anser att lokalförsörjningsplanen behöver vara klar tidigare än 2022 då 
omsorgsnämnden ser behov av särskilda boendeformer framförallt i gruppen för personer med 
fysisk eller psykisk funktionsnedsättning för att möjliggöra kvarboende i kommunen för dessa 
grupper. Lokalförsörjningsplanen bör årligen revideras utifrån särskilda gruppers behov.

Under rubrik 7.3.4
De 16 bostäder som finns idag är enligt LSS. Hylte kommun saknar helt bostäder enligt 5 kap 
7§ för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Omsorgsnämndens 
bedömning är att det finns ett underskott av bostäder för personer med fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar.

Omsorgsnämnden anser att skrivningarna med funktionshindrade i hela dokumentet ska 
ersättas med personer med funktionsnedsättningar.

Beskrivning av ärendet
En kommun ska minst vart fjärde år ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Hylte 
kommun har valt att kalla dokumentet bostadsförsörjningsprogram.
Tillväxtutskottet har valt att skicka ut bostadsförsörjningsprogrammet på remiss till de olika 
nämnderna i kommunen samt till Hyltebostäder och önskar få svar på följande 
frågeställningar:
- Ger bostadsförsörjningsprogrammets analys en tydlig bild av bostadsmarknaden i 
kommunen?
- Anser ni att bostadsförsörjningsprogrammets mål och insatser på ett bra sätt sammanfattar 
vad kommunen behöver uppnå och genomföra för att i framtiden ha en god 
bostadsförsörjning?

Handlingar i ärendet
 §97 ON AU Remiss Bostadsförsörjningsprogram
 Tjänsteskrivelse - Svar på remiss Bostadsförsärjningsprogram
 §26 TU Bostadsförsörjningsprogram för Hylte kommun
 Förslag bostadsförsörjningsprogram - 2019-10-01
 Remissbrev - Bostadsförsörjningsprogram för Hylte kommun
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till 
Tillväxtutskottet
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 12
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§79

Yrkande från 2:e vice ordförande – Översyn av omsättning av 
medarbetare på omsorgskontoret 
(2019 ON0093)

Beslut
Omsorgsnämnden avslår yrkandet.

Beskrivning av ärendet
På omsorgsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 september 2019 yrkade Maj Brodin 
Johansson (C) att omsorgskontoret får i uppdrag att:
- Se hur omsättningen på chefer, handläggare och omsorgspersonal varit under fem (5) år 
tillbaka fram till dagsläget.
Under arbetsutskottets mötet 2019-11-07 diskuterades frågan och Maj Brodin Johansson 
(C) ansåg sig vara nöjd med svaret.

Handlingar i ärendet
 § 79 ONAU 2019-09-12
 Tjänsteskrivelse - Yrkande från 2:e vice ordförande, översyn av omsättning av 

medarbetare på omsorgskontoret
 §98 ON AU Yrkande från 2:e vice ordförande – Översyn av omsättning av 

medarbetare på omsorgskontoret
Yrkanden
Gunnel Johansson (S) yrkar om avslag på Maj Brodin Johanssons (C) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Gunnel Johanssons (S) yrkande.
Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet.
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Mötesdatum sid 13
2019-11-21

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§80

Yrkande från 2:e vice ordförande – Oberoende 
arbetsmiljökartläggning 
(2019 ON0095)

Beslut
Omsorgsnämnden avslår yrkandet.

Beskrivning av ärendet
På omsorgsnämndens sammanträde den 17 oktober 2019 yrkade Maj Brodin Johansson (C) 
att omsorgkontoret får i uppdrag att:
- Genomföra en oberoende arbetsmiljökartläggning anonymt av Avonova som ska gälla all 
personal inom omsorgen.

Handlingar i ärendet
 §100 ON AU Yrkande från 2:e vice ordförande – Oberoende arbetsmiljökartläggning
 Tjänsteskrivelse- Yrkande från 2:e vice ordförande, oberoende 

arbetsmiljökartläggning
 § 71 ON 2019-10-17

Yrkanden
Gunnel Johansson (S) yrkar avslag på Maj Brodin Johanssons (C) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Gunnel Johanssons (S) yrkande.
Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet.
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§81

Övriga ärenden 2019 
(2019 ON0004)

Inga övriga ärenden på mötet.
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