MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-04

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-15:20

Beslutande ledamöter

Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice
ordförande), Maj Brodin Johansson (C) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande

Berit Winbladh (omsorgschef)
Lena Borg (enhetschef)
Cecilia Harley (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Elisabeth Embring Kullman (omsorgshandläggare) §§24-27
Anton Larsson (nämndsekreterare)
Terese Borg (ekonom) §§30-34

Utses att justera

Maj Brodin Johansson (C)

Justeringens plats och tid

Hyltebruk , 2019-04-04

Protokollet omfattar

§§23-34

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Anton Larsson

Ordförande

................................................
Gunnel Johansson (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Maj Brodin Johansson (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämndens arbetsutskott
2019-04-04

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2019-04-04

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

2019-04-26

Kommunhuset
.................................................
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sid 2

Omsorgsnämndens arbetsutskott

ÄRENDELISTA
§23

Godkännande av ärendelista och val av justerare

§24

Ansökan om särskilt boende enligt 4 kap 1§ SoL

§25

Ansökan om korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS

§26

Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

§27

Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS

§28

Meddelanden 2019

§29

Information 2019

§30

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Prognos

§31

Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - Nulägesanalys

§32

Internkontrollplan 2019

§33

Utställning av översiktsplan för Hylte kommun

§34

Övriga ärenden 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämndens arbetsutskott
§23

Godkännande av ärendelista och val av justerare
(2019 ON0015)
Beslut

Omsorgsnämndens arbetsutskott godkänner ärendelistan och väljer Maj Brodin Johansson (C)
att tillsammans med ordförande Gunnel Johansson (S) justera protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
3 / 17

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-04

sid 4

Omsorgsnämndens arbetsutskott
§24

Ansökan om särskilt boende enligt 4 kap 1§ SoL
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämndens arbetsutskott
§25

Ansökan om korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämndens arbetsutskott
§26

Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämndens arbetsutskott
§27

Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS
Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
7 / 17

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-04-04

sid 8

Omsorgsnämndens arbetsutskott
§28

Meddelanden 2019
(2019 ON0005)
Beslut

Omsorgsnämndens arbetsutskott 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
Protokoll Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2019-03-01
Inbjudan - Luppdag 8 maj
Inbjudan Hälsa på lika villkor - Hylte
Protokoll Folkhälsorådet 2019-02-28
Missivbrev - Revidering av hemsjukvårdsöverrenskommelse samt tillfällig
övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
Inbjudan från SKL - Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda
§26 KF Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 - Hylte kommun - Justering
kapitalkostnader
190115 Justering pg kapitalkostnader 2019
Utjämning av LSS-kostnader 2019, Reviderat utfall mars
§48 RS HSU Förlängning av projektet läkarmedverkan i hemsjukvården
Inbjudan och program - 23 maj 2019
§93 KSAU Begäran om medel - Utredning av framtida behov av boendeformer inom
omsorgsnämndens verksamhetsområden(176300)
Protokoll KPR 2019-03-20
Patientnämnden Halland - Verksamhetsberättelse 2018
§16 PNH Verksamhetsberättelse 2018(PnH190166-1) (002)
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Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämndens arbetsutskott
§29

Information 2019
(2019 ON0003)
Beslut

Omsorgsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Individärenden
Omsorgsnämndens arbetsutskott informeras om kommande individärenden.
Framtida lokalförsörjning
Omsorgskontoret informerar om kommande utmaningar för lokalförsörjningen inom
omsorgsnämndens verksamheter.
Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse - Information ONAU april 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämndens arbetsutskott
§30

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

Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 3 månader 2019. Omsorgsnämnden begär
tilläggsanslag 2019 motsvarande 7 048 tkr.
Omsorgsnämnden bevakar noga utvecklingen av personlig assistans och externa placeringar.
Beskrivning av ärendet

Prognos grundas på utfall till och med mars månad 2019, utifrån det uppföljningsmaterial som
presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden,
exklusive personlig assistans och externa placeringar en negativ avvikelse om ca 214 tkr.
Om den negativa avvikelsen (ca 5 105 tkr) inom personlig assistans samt den negativa
avvikelsen inom externa placeringar (ca 1 700 tkr) inkluderas, prognostiserar nämnden en
negativ
avvikelse om totalt ca 7 048 tkr.
Om personlig assistans och externa placeringar exkluderas, beror resterande avvikelse om ca
214 tkr bland annat på extraförstärkning när det gäller vård i livets slut.
Den negativa avvikelsen balanseras upp genom positiv avvikelse bland annat genom effekter
av personalsamordning boendestöd SoL/serviceboende LSS samt korttidsvistelse enligt LSS.
Den
positiva avvikelsen inom den kontorsövergripande verksamheten beror på vakanta tjänster.
Nämnden har begärt ombudgetering av investeringsbudget i bokslut 2018, beslut har inte
fattats ännu. Nämnden beräknar en negativ avvikelse om ca 580 tkr vid årets slut, om begärd
ombudgetering inte tilldelas.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter 3 månader 2019
Uppföljning och redovisning ekonomi 3 månader 2019 med statistik

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 3 månader 2019. Omsorgsnämnden begär
tilläggsanslag 2019 motsvarande 7 048 tkr,

Justerandes sign
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Omsorgsnämndens arbetsutskott
alternativt
beslutar uppdra åt omsorgskontoret att konsekvensbeskriva effektiviseringar motsvarande
7 048 tkr.

Yrkande
Gunnel Johansson (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta att
Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 3 månader 2019. Omsorgsnämnden begär
tilläggsanslag 2019 motsvarande 7 048 tkr. Omsorgsnämnden bevakar noga utvecklingen av
personlig assistans och externa placeringar.
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Gunnel Johanssons (S) yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämndens arbetsutskott
§31

Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - Nulägesanalys
(2019 ON0002)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden begär utökad ram för REP 2020-2023 enligt identifierade områden i
bilaga 1.
Beskrivning av ärendet

Enligt kommunallagen skall en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram.
En skillnad i Hylte är att det från och med REP 2018-2022 inkluderar fyra år istället för tre.
För att få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför
framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärldens som kan påverka nämnden för perioden. För
att få fram denna information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin
omvärld för att identifiera områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller
beslutade KF nyckeltal gällande grunduppdraget för perioden 2020-2023. Omsorgskontoret
har identifierat områden som finns beskrivna i bifogade bilagor.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 omsorgsnämndens analys
Resultat och ekonomisk plan 2020-2023 omsorgsnämndens analys

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden begär utökad ram för REP 2020-2023 enligt identifierade områden i
bilaga 1,
alternativt
beslutar uppdra åt omsorgskontoret att konsekvensbeskriva effektiviseringar enligt uppskattad
kostnad i identifierade områden i bilaga 1.

Yrkande
Gunnel Johansson (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår omsorgsnämnden besluta att
Omsorgsnämnden begär utökad ram för REP 2020-2023 enligt identifierade områden i
bilaga 1.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämndens arbetsutskott
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Gunnel Johanssons (S) yrkande.
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller yrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämndens arbetsutskott
§32

Internkontrollplan 2019
(2019 ON0014)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgnämnden har tagit del av risk- och väsentlighetsanalys, samt internkontrollplanen för
2019.
Omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 2019.
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 bokslutet, patientsäkerhetsberättelsen samt
kvalitetsberättelsen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen för
omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse Interkontrollplan 2019
Internkontrollplan 2019
Risk- och väsentlighetsanalys 2019

Förslag till beslut

Omsorgnämnden har tagit del av risk- och väsentlighetsanalys, samt internkontrollplanen för
2019.
Omsorgsnämnden beslutar att anta intern kontrollplanen för 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämndens arbetsutskott
§33

Utställning av översiktsplan för Hylte kommun
(2019 ON0035)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden överlämnar följande synpunkt till översiktsplanen för Hylte kommun:
Omsorgsnämnden betonar vikten av att i den behovs- och marknadsanalys som föreslås
kopplas ihop med ett bostadsförsörjningsprogram, att där även tydligt framgår planering av de
särskilda boendeformer som är omsorgsnämndens verksamhetsområde och som kommunen
ansvarar för. Kommunen ska ha en god planering för alla boendeformer.
Beskrivning av ärendet

Under de cirka femton år som gått sedan den nu gällande översiktsplanen togs fram har
mycket hunnit förändras både i närområdet och i omvärlden. Översiktsplanen är därför inte
längre aktuell och kommunfullmäktige har beslutat att en ny översiktsplan ska tas fram.
Arbete med att ta fram den nya översiktsplanen är ett omfattande arbete som kommer att pågå
ända fram till hösten 2019. Arbetet är indelat i fyra skeden: Inriktningsskede, samrådsskede,
utställningsskede, antagandeskede.
Just nu pågår utställningsskedet (utställningen genomförs 12 februari – 12 april 2019) där
planförslaget har bearbetats med utgångspunkt från de synpunkter som kommit in i samrådet.
Omsorgsnämnden lämnade synpunkter på förslaget på översiktplanen under samrådsskedet
våren 2018. I det nya utställningsförslaget betonas på flera ställen vikten av att människor är
olika och har olika förutsättningar och behov. Att alla människors röster är viktiga, men vissa
grupper gör sig ofta mindre hörda i planeringen och kan därför behöva uppmärksammas
särskilt. Att för att kunna vara delaktig måste också platser, både fysiska platser och virituella
vara tillgängliga för att människor ska kunna delta på lika villkor oavsett funktionsskillnader
och att boendemiljön ska vara trygg (ur Översiktsplan för Hylte kommun, utställningsförslag).
Omsorgsnämnden betonar vikten av att i den behovs- och marknadsanalys som föreslås
kopplas ihop med ett bostadsförsörjningsprogram, att där även tydligt framgår planering av de
särskilda boendeformer som är omsorgsnämndens verksamhetsområde och som kommunen
ansvarar för. Kommunen ska ha en god planering för alla boendeformer.
Efter detta utställningsskede görs mindre korrigeringar av planförslaget utifrån synpunkter
som kommer in vid utställningen, innan det slutliga förslaget kan antas av
kommunfullmäktige. Antagande beräknas ske i november 2019.

Justerandes sign
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Omsorgsnämndens arbetsutskott
Synpunkter på förslaget ska lämnas skriftligt senast 12 april 2019
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Översiktsplan
Kungörelse utställning översiktsplan

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden överlämnar följande synpunkt till översiktsplanen för Hylte kommun:
Omsorgsnämnden betonar vikten av att i den behovs- och marknadsanalys som föreslås
kopplas ihop med ett bostadsförsörjningsprogram, att där även tydligt framgår planering av de
särskilda boendeformer som är omsorgsnämndens verksamhetsområde och som kommunen
ansvarar för. Kommunen ska ha en god planering för alla boendeformer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämndens arbetsutskott
§34

Övriga ärenden 2019
(2019 ON0004)
Inga övriga ärenden på mötet.
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