
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-01-12    

Omsorgsnämnden    
 

 

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

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Victoria Strand (S)  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Magdalena Barkström (C)  
    

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

Organ Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 2023-01-12   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 13:15-14:45 
  
Beslutande ledamöter Victoria Strand (S) (ordförande), Zofia Sarna (S) (vice ordförande), Magdalena 

Barkström (C) (2:e vice ordförande), Suzana Wiman (SD), Kristina Hedenberg 
(L)  ersätter Svetlana Svensson (V) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Jane Hardt (SD) 

Gunilla Holmberg Ritterbex (C) 
Johan Holm Wallentin (S) 
Conny Gardan (S) 

  
Övriga närvarande Jörgen Lövgren (omsorgschef) 

Lena Borg (enhetschef) 
Maria Frobin (tf. medicinskt ansvarig sjuksköterska) 
Anders Moberg (controller) 
Rebecka Merkel (nämndsekreterare) 

  
Utses att justera Magdalena Barkström (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§1-13 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§1 Val av justerare och godkännande av ärendelista 

§2 Information 

§3 Meddelanden 

§4 Anmälan av delegeringsbeslut 

§5 Närvarorätt på omsorgsnämndens sammanträden 2023-2026 

§6 Revidering av delegeringsordning för omsorgsnämnden 

§7 Fastställande av sammanträdesdatum omsorgsnämnden 2023 

§8 Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2023 

§9 Ansökan om investeringsmedel för bilar 

§10 Ansökan om investeringsmedel för larm på särskilt boende 

§11 Val till kommunala tillgänglighetsrådet 

§12 Val till folkhälso-och trygghetsrådet 

§13 Övriga ärenden 
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§1 

Val av justerare och godkännande av ärendelista  
(2023 ON0007) 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Magdalena Barkström (C) att 
tillsammans med ordförande Victoria Strand (S) justera protokollet.  
Paragrafen är justerad 

3 (19)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-01-12  
  

Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§2 

Information  
(2023 ON0003) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.  

Beskrivning av ärendet 
Omsorgschef Jörgen Lövgren presenterar information kring: 

 De pågående boendeutredningarna 
 Omsorgskontorets organisationschema 

  
Nämndsekreterare Rebecka Merkel informerar om praktiska delar kring det politiska 
uppdraget: 

 Arvode 
 Kommande utbildningar 
 Surfplatta och Meetings+ 
 ”Nyårsmöte” 
 Digital justering 
 Sekretess 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Information januari 

Paragrafen är justerad 
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§3 

Meddelanden  
(2023 ON0004) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av meddelanden.  

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

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Meddelanden januari 
 Protokoll Patientnämnden Halland 2022-12-07 
 Protokoll GNHH 2022-12-16 
 § 134 KF Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2023-2026 Hylte kommun (inkl. 

bilagor) 
 §135 KF Revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser - Nämnderna 
 §136 KF Revidering av arbetsordning för nämnder och styrelser - Arbetsutskott 
 §137 KF Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige samt arbetsordning för 

nämnder och styrelser - Digital signering 
 § 138 KF Rådens arbetsformer (inkl arbetsformerna) 
 §151 KF Inkallelseordning 2023-2026 
 §156 KF Val till omsorgsnämnden samt val av ordföranden 

Paragrafen är justerad 
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§4 

Anmälan av delegeringsbeslut  
(2023 ON0006) 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.  

Beskrivning av ärendet 
Anmälan av delegeringsbeslut för perioden december 2022.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Delgeringsbeslut januari 
 Delegeringsbeslut SOL december 2022 
 Delegeringsbeslut LSS december 2022 
 Delegeringsbeslut anställningar ON december 2022 

Paragrafen är justerad 
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§5 

Närvarorätt på omsorgsnämndens sammanträden 2023-2026  
(2023 ON0018) 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att följande personer har rätt att närvara på nämndens 
sammanträden under mandatperioden 2023–2026:  

 Omsorgschef / kontorschef 
 Enhetschef 
 Myndighetschef 
 Controller för omsorgskontoret 
 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 Kvalitetsutvecklare 
 Nämndsekreterare 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 6 kap 25 § kommunallagen är nämndens sammanträden slutna och enligt 6 kap 26 § 
kommunallagen kan andra än förtroendevalda i nämnden beviljas närvarorätt. Det är upp till 
nämnden att besluta vilka som ska ha en permanent närvarorätt. En permanent närvarorätt är 
praktiskt för de som regelbundet är med på hela eller större delar av nämndens sammanträden.  
  
Omsorgsnämnden behöver därför besluta vilka personer som utöver förtroendevalda som har 
permanent rätt att närvara på nämndens sammanträden.  
  
Personer som är inbjudna att föredra ett ärende är undantagna från bestämmelserna om att 
nämnden ska besluta om personers närvarorätt. När det gäller personalföreträdare finns det 
särskilda regler i kommunallagen kring deras närvarorätt.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Närvarorätt på nämndens sammanträden 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att följande personer har rätt att närvara på nämndens 
sammanträden under mandatperioden 2023–2026:  

 Omsorgschef 
 Enhetschef 
 Myndighetschef 
 Controller för omsorgskontoret 
 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 Kvalitetsutvecklare 
 Nämndsekreterare 
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Yrkanden  
Magdalena Barkström (C) yrkar på att titeln kontorschef läggs till i beslutet.  
  
Beslutsgång 
Orförande Victoria Strand (S) frågar om omsorgsnämnden kan besluta enligt förslag till 
beslut, tillsammans med Magdalena Barkströms (C) tilläggsyrkande. Ordförande finner att 
nämnden beslutar enligt förslag till beslut, tillsammans med Magdalena Barkströms (C) 
tilläggsyrkande.  
 

Paragrafen är justerad 
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§6 

Revidering av delegeringsordning för omsorgsnämnden  
(2023 ON0008) 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta reviderad delegeringsordning, tillsammans med Zofia 
Sarnas (S) ändringssyrkande. 

Beskrivning av ärendet 
Delegeringsordningen är en förteckning över de beslut som omsorgsnämnden med stöd av 6 
kap 37–39 §§ kommunallagen (2017:725), KL, delegerar till ordförande, en ledamot, en 
ersättare eller till en tjänsteperson i kommunen. I samband med ny mandatperiod ska 
delgeringsordningen ses över och beslutas på nytt. Dokumentet revideras sedan regelbundet 
när det sker förändringar i organisationen.  
  
Efter beslut om budget i kommunfullmäktige 2022-12-07 har omsorgsnämnden inte längre 
något arbetsutskott, vilket föranleder många av de föreslagna ändringarna i 
delegeringsordningen. I vissa av de fall arbetsutskottet tidigare haft delegation att fatta beslut 
föreslås nu kontorschef ta över delegationen. I resterande fall övertar nämnden delegationen.  
  
I förslaget har de uppgifter som föreslås utgå strukits över, och föreslagna tillägg markerats 
med rött. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - revidering av delegeringsordning för omsorgsnämnden 
 Delegeringsordning omsorgsnämnden 230112 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta reviderad delegeringsordning. 
  
Yrkanden 
Zofia Sarna (S) yrkar det i delegeringsordningen, på sida 7, punkt 1.2, tas bort fomuleringen 
"och dess arbetsutskott".  
  
Beslutsgång 
Ordförande Victoria Strand (S) frågar om omsorgsnämnden kan besluta att enligt förslag till 
beslut, tillsammans med Zofia Sarnas (S) ändringsyrkande. Ordförande finner att 
omsorgsnämnden beslutar enligt förslag till beslut, tillsammans med Zofia Sarnas (S) 
ändringssyrkande. 
 

Paragrafen är justerad 
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§7 

Fastställande av sammanträdesdatum omsorgsnämnden 2023  
(2022 ON0088) 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar om följande sammanträdesdatum för 2023: 

 12 januari  
 2 mars  
 30 mars  
 27 april  
 25 maj  
 22 juni (förmiddag)  
 31 augusti  
 28 september  
 26 oktober  
 23 november  
 14 december 

  
Sammanträdena börjar kl. 13:15 om inget annat har meddelats innan. 

Beskrivning av ärendet 
Den förra omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 15 december 2022 att lämna 
förslag på sammanträdesdatum för 2023, vilka den nytillträdda nämnden har att ta ställning 
till på sitt första sammanträde.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - fastställande av sammanträdesdatum 
 §94 ON Sammanträdesdatum omsorgsnämnden 2023 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar om följande sammanträdesdatum för 2023: 

 12 januari  
 2 mars  
 30 mars  
 27 april  
 25 maj  
 22 juni (förmiddag)  
 31 augusti  
 28 september  
 26 oktober  
 23 november  
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 14 december 
  
Sammanträdena börjar kl. 13:15 om inget annat har meddelats innan.  
 

Paragrafen är justerad 
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§8 

Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2023  
(2023 ON0017) 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar ansöka om statsbidrag från Länsstyrelsen för 0,5 åa personligt 
ombud för 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Sedan januari 2020 har omsorgskontoret personligt ombud (0,5 årsarbetare) Det personliga 
ombudet finns organisatoriskt inom enheten för socialpsykiatri. Personligt ombud riktar sig 
till personer 18 år eller äldre med långvarig och omfattande psykisk funktionsnedsättning och 
som har behov av särskilt stöd för att kunna ta tillvara sina rättigheter i samhället. Ett 
personligt ombud arbetar på uppdrag av brukaren/klienten och fungerar som ett redskap för att 
stärka brukaren/klienten till att få bättre tillit till sig själv och därmed få bättre kontroll och 
makt över den egna vardagen. 
  
Socialstyrelsen och Länsstyrelsen ansvarar för verksamheten personligt ombud. Länsstyrelsen 
i varje län beviljar statsbidrag till kommuner som ansöker. Statsbidraget fördelas sedan på 
antal kommuner som ansökt. Ej förbrukade medel kan komma att återkrävas. 2022 erhöll 
Hylte kommun 202 941 kr. I skrivande stund är summan för 2023 ännu inte fastslagen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 2023 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar ansöka om statsbidrag från Länsstyrelsen för 0,5 åa personligt 
ombud för 2023. 
 

Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen i Halland 
 

Paragrafen är justerad 
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§9 

Ansökan om investeringsmedel för bilar  
(2023 ON0021) 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att ansöka om investeringsmedel motsvarande 777 tkr för inköp av 
fyra bilar till verksamheten vård och omsorg i ordinärt boende. 

Beskrivning av ärendet 
Bilparken inom omsorgskontoret är till vissa delar synnerligen föråldrad och är ett problem 
vad avser patientsäkerheten samt arbetsmiljön för omsorgspersonalen. Det ökade antalet 
omsorgstagare innebär fler hembesök per år och därigenom också ett ökat behov av 
transportmedel.  
  
På grund av rådande omständigheter i omvärlden är det ytterst svårt att få tag på leasingbilar 
och därför anser sig omsorgskontoret nödgade att genast köpa 4 stycken bilar för att 
verksamheten över huvud taget kan bedrivas på ett patientsäkert sätt. Bilarna kommer att 
försäljas när leverans av det behov av leasingbilar som finns är säkerställt.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om investeringsmedel för bilar 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att ansöka om investeringsmedel motsvarande 777 tkr för inköp av 
fyra bilar till verksamheten vård och omsorg i ordinärt boende.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§10 

Ansökan om investeringsmedel för larm på särskilt boende  
(2023 ON0022) 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att ansöka om investeringsmedel motsvarande 1 350 tkr, 
ungefärligt pris, för nya larm till kommunens tre särskilda boenden, Malmagården, Sjölunda 
och Höstro samt kommunens LSS-boenden.   

Beskrivning av ärendet 
De larm som finns på Hylte kommuns äldreboende Malmagården, Sjölunda och Höstro är 
föråldrade och det har på senare tid visat sig att larm inte fungerat på avsett sätt. Att åtgärda 
problemen med reparationer och delvisa utbyten visar sig inte vara möjligt då underhåll och 
support inte längre tillhandahålls för detta larm. Säkerheten för de boendes omsorg är av 
högsta vikt så befintligt larmsystem måste bytas mot ett nytt i det snaraste.  
  
Uppgradering av det befintliga larmkablaget har under året gjorts på samtliga tre 
äldreboenden eftersom ett utbyte av verksamhetens mobiltelefoner behövs för att det ska 
fungera ihop med larmsystemet som det är avsett.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Ansökan om investeringsmedel för larm äldreboenden 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att ansöka om investeringsmedel motsvarande 1 350 tkr, 
ungefärligt pris, för nya larm till kommunens tre särskilda boenden, Malmagården, Sjölunda 
och Höstro. 
  
Yrkanden 
Ordförande Victoria Strand (S) yrkar på att formuleringen "samt kommunens LSS-boenden" 
läggs till i beslutet 
  
Beslutsgång 
Ordförande Victoria Strand (S) frågar om omsorgsnämnden kan fatta beslut i enlighet med 
förslag till beslut tillsammans med Victoria Strands (S) tilläggsyrkande. Ordförande finner att 
omsorgsnämnden fattar beslut i enlighet med förslag till beslut tillsammans med Victoria 
Strands (S) tilläggsyrkande.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
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Paragrafen är justerad 
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§11 

Val till kommunala tillgänglighetsrådet  
(2023 ON0019) 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att utse följande personer till representanter i kommunala 
tillgänglighetsrådet:  
  
Representant                                         Ersättare 
Kristina Hedenberg (L)                          Gunilla Holmgren Ritterbex (C) 

Beskrivning av ärendet 
Enligt arbetsformer för kommunala tillgänglighetsrådet ska omsorgsnämnden utse en 
representant och en ersättare för mandatperioden 2023–2026. Dessa väljs bland nämndens 
ledamöter och ersättare. 
  
Tillgänglighetsrådet är ett referensorgan till kultur- och folkhälsonämnden, barn- och 
ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt övriga kommunala 
organ och funktionshinderorganisationerna i frågor av allmän betydelse och av övergripande 
karaktär för personer med funktionsnedsättning. Rådet utgör vidare ett forum för samråd 
mellan representerade organ. 
  
Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till samhällsbyggnadsnämnden. 
  
Omsorgskontoret lämnar inget förslag till beslut 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Val till kommunala tillgänglighetsrådet 

Beslutet skickas till  
Kommunala tillgänglighetsrådet 
 

Paragrafen är justerad 
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§12 

Val till folkhälso-och trygghetsrådet  
(2023 ON0020) 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att utse följande personer till representanter i folkhälso- och 
trygghetsrådet:   
  
Representant                                         Ersättare 
Svetlana Svensson (V)                           Gunilla Holmgren Ritterbex (C) 

Beskrivning av ärendet 
Enligt arbetsformer för folkhälso- och trygghetsrådet ska omsorgsnämnden utse en 
representant och en ersättare för representanten för mandatperioden 2023 – 2026. Dessa väljs 
bland nämndens ledamöter och ersättare.  
  
Kommunala folkhälso- och trygghetsrådet är ett referensorgan till kultur- och 
folkhälsonämnden, barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och övriga kommunala organ i frågor av 
allmän betydelse och övergripande karaktär avseende folkhälsa samt trygghetsskapande och 
brottsförebyggande åtgärder. Rådet utgör vidare ett forum för samråd mellan representerade 
organ.  
  
Folkhälso- och trygghetsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen 
  
Omsorgskontoret lämnar inget förslag till beslut.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Val till folkhälso- och trygghetsrådet 

Beslutet skickas till  
Folkhälso- och trygghetsrådet 
 

Paragrafen är justerad 
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§13 

Övriga ärenden  
(2023 ON0005) 

Utbildningspass 
Enhetschef Lena Borg informerar om en preliminär plan för informationsdragningar från 
omsorgskontorets enhetschefer vid kommande nämndssamanträden. Omsorgsnämnden ställer 
sig positiva till förslaget och kommer överens om att till kommande fyra 
nämndssammanträden bjuda in enhetscheferna för att föredra om respektive 
verksamhetsområden.  
 

Paragrafen är justerad 
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