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Omsorgsnämnden

Sekreterare .................................................
Anton Larsson

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Dorothea Nilsson (M)

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

Organ Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-11-22
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 13:15-17:00

Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e vice 
ordförande), Dorothea Nilsson (M), Ingemar Steneteg (C), Wiveca Noren (SPI), 
Ingrid Johansen (S)  ersätter Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Ingegerd 
Torhall (L)  ersätter Agneta Johansson (L)

Övriga närvarande Berit Winbladh (omsorgschef)
Cecilia Harley (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Lena Borg (enhetschef)
Terese Borg (ekonom) §§64-70
Anton Larsson (nämndsekreterare)
Helena Nilsson (enhetschef) §69
Marina Torstensson (projektledare) §§69-70
Emma Karlsson (student)
Olivia Brinkell (undersköterska) §69
Anna Edvardsson (sjuksköterska) §69
Charlotte Jerlebo (undersköterska) §69
Christel Johansson (rehabiliteringsassistent) §69
Mona Adolfsson (enhetschef) §69
Ylva Johansson (sjuksköterska) §69
Gunilla Lundberg (enhetschef) §69
Jörgen Lövgren (enhetschef) §69
Alexandra Ciobanu (enhetschef) §69
Carina Darell (vårdare) §69
Elin Magnusson (brukarrepresentant) §69

Utses att justera Dorothea Nilsson (M)

Justeringens plats och tid
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Protokollet omfattar §§64-73
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Mötesdatum sid 3
2018-11-22

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§64 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§65 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018

§66 Anmälan av delegeringsbeslut 2018

§67 Motion om arbetskläder inom omsorgen

§68 Synpunkter 2018

§69 Nuläge – hälsofrämjande perspektiv i vardagen

§70 Information 2018

§71 Meddelanden 2018

§72 Övriga ärenden 2018

§73 Extra ärende: Sammanträdestider för omsorgsnämnden 2019
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§64

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2018 ON0013)

Beslut

Omsorgsnämndens godkänner ärendelistan och lägger till Extra ärende: Sammanträdestider 
för omsorgsnämnden 2019. Omsorgsnämnden väljer Dorothea Nilsson (M) att tillsammans 
med ordförande Gunnel Johansson (S) justera protokollet.
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§65

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 
(2018 ON0001)

Beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 10 månader 2018 och bevakar noga 
utvecklingen av personlig assistans.

Beskrivning av ärendet

Prognos grundas på utfall till och med oktober månad 2018, utifrån det uppföljningsmaterial 
som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden, 
exklusive personlig assistans en negativ avvikelse om ca 1 591 tkr.

Om personlig assistans inkluderas prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 5 015 
tkr, exklusive de ärenden som har överklagats under 2017. Beroende på vilket beslut som 
fattas i de ärenden som brukare har överklagat till Försäkringskassan, kan det innebära 
negativ alternativt positiv avvikelse för kommunen om ytterligare ca 2 200 tkr.

Den negativa avvikelsen beror bland annat på att kostnader för fyllnads/övertidsersättning har 
ökat med ca 1 900 tkr jmf med samma period 2017. Personalsituationen blir alltmer ansträngd 
och svårigheter att rekrytera vikarier medför kostnader för fyllnad/övertidsersättning då 
ordinarie medarbetare beordras in. Den negativa avvikelsen balanseras upp genom positiv 
avvikelse gällande leasingbilar, effekter av personalsamordning boendestöd/serviceboende 
enligt LSS. Intäkter visar en positiv avvikelse om ca 1 200 tkr.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2017 att verksamheten Personlig assistans 
(LSS) ska särredovisas under 2018 och undantas från resultatbalansering och balanskrav för 
nämnden.

Handlingar i ärendet
 §91 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter 10 månader 2018
 Uppföljning och redovisning ekonomi 10 månader 2018 med statistik

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 10 månader 2018 och bevakar noga 
utvecklingen av personlig assistans.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen
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§66

Anmälan av delegeringsbeslut 2018 
(2018 ON0006)

Beslut

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

Beskrivning av ärendet

Anmälan av delegeringsbeslut för perioden.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut oktober 2018
 Redovisning av anställningar till omsorgsnämnden oktober 2018
 Delegationsbeslut oktober 2018 LSS
 Delegationsbeslut oktober 2018 SoL
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Omsorgsnämnden
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§67

Motion om arbetskläder inom omsorgen 
(2018 ON0081)

Beslut

Omsorgsnämnden har mottagit motionen om hantering av arbetskläder inom omsorgen. 
Omsorgsnämnden ger följande förslag på svar på motionen:

Utredning om framtida försörjning av arbetskläder pågår på omsorgskontoret och kommer 
vara klar att överlämnas till omsorgsnämnden vid sammanträdet i mars 2019.

Beskrivning av ärendet

Anna Roos (C) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i Hylte kommun. I motionen 
föreslås att ett kostnadsförslag tas fram för inköp/leasing av kläder, tvätt och vård av 
arbetskläder för anställda inom omsorgen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-09-25 ge omsorgsnämnden i uppdrag att 
lämna förslag på svar på motionen om arbetskläder inom omsorgen. Svaret ska vara inlämnat 
till kommunledningskontoret senast 1 januari 2019.

Handlingar i ärendet
 §94 ON AU Motion om arbetskläder inom omsorgen
 Tjänsteskrivelse - Motion om arbetskläder inom omsorgen
 §259 KSAU Motion om arbetskläder inom omsorgen, på remiss
 Motion om arbetskläder inom omsorgen

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Omsorgsnämnden har mottagit motionen om hantering av arbetskläder inom omsorgen och 
ger omsorgskontoret uppdrag att ta fram ett förslag på svar till omsorgsnämndens 
sammanträde 20 december 2018.
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Yrkande

Gunnel Johansson (S) yrkar att: Omsorgsnämnden har mottagit motionen om hantering av 
arbetskläder inom omsorgen. Omsorgsnämnden ger följande förslag på svar på motionen: 
Utredning om framtida försörjning av arbetskläder pågår på omsorgskontoret och kommer 
vara klar att överlämnas till omsorgsnämnden vid sammanträdet i mars 2019.

 

Beslutsgång

Ordförande frågar om omsorgsnämnden bifaller eller avslår Gunnel Johanssons (S) yrkande. 
Ordförande finner att omsorgsnämnden bifaller yrkandet.

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen
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§68

Synpunkter 2018 
(2018 ON0008)

Beslut

Omsorgnämnden har tagit del av skrivelsen och beslutar lämna följande svar:

”Hylte kommun har ingen habiliteringsersättning utan har sedan tidigare valt att deltagarna får 
fria måltider under hela dagen och vid behov resa till och från den dagliga verksamheten.

Då det är en frivillig insats för kommunerna att betala ut habiliteringsersättning beslutades i 
dialog med politiker att behov fanns av en utredning om ett eventuellt permanent införande, 
då statsbidraget endast kunde användas till och med den 31 december 2018”.

Beskrivning av ärendet

2018-10-10 inkom en skrivelse med frågor om varför inte Hylte kommun rekvirerade medel 
för ökad habiliteringsersättning inom daglig verksamhet från: FUB Halmstad-Hylte, RBU 
Halland, DHR Halmstad-Hylte-Laholm, Neuroförbundet Halland, Attention Halmstad-Hylte-
Laholm, Hallands godmans och förvaltarförening, Autism och Aspergerföreningen i Halland.

Statsbidrag för att införa eller höja nuvarande habiliteringsersättning gick att rekvirera för 
2018 senast 1 juni. Statsbidraget var endast till för att användas under 2018, för Hyltes del var 
summan 350 000 kr.

2018-09-13 beslutade omsorgnämnden att omsorgskontoret ska utreda ett eventuellt införande 
av habiliteringsersättning.

Handlingar i ärendet
 §95 ON AU Synpunkter 2018
 Synpunkt om habiliteringsersättning
 Synpunkt - Rekvisition för ökad habiliteringsersättning inom daglig verksamhet
 Bilaga skrivelse FUB
 Bilaga skrivelse FUB I

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Omsorgnämnden har tagit del av skrivelsen och beslutar lämna följande svar:

”Hylte kommun har ingen habiliteringsersättning utan har sedan tidigare valt att deltagarna får 
fria måltider under hela dagen och vid behov resa till och från den dagliga verksamheten.

Då det är en frivillig insats för kommunerna att betala ut habiliteringsersättning beslutades i 
dialog med politiker att behov fanns av en utredning om ett eventuellt permanent införande, 
då statsbidraget endast kunde användas till och med den 31 december 2018”.

Beslutet skickas till 

FUB Halmstad-Hylte

RBU Halland

DHR Halmstad-Hylte-Laholm

Neuroförbundet Halland

Attention Halmstad-Hylte-Laholm

Hallands godmans och förvaltarförening

Autism och Aspergerföreningen i Halland.

Kommunala tillgänglighetsrådet

11 / 19



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 12
2018-11-22

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§69

Nuläge – hälsofrämjande perspektiv i vardagen 
(2017 ON0085)

Beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Enhetschefer och medarbetare från omsorgskontoret, samt en brukarrepresentant, är inbjudna 
till nämndens sammanträde för att informera om hur verksamheten arbetar med projektet 
hälsofrämjande perspektiv i vardagen.

Sjukskötersketeamet informerar om arbetet med att motverka undernäring hos omsorgstagare. 
Mat är en viktig faktor för att orka med olika aktiviteter. Det görs en riskbedömning för varje 
patient för att kartlägga hur näringsbehovet ser ut och vilka åtgärder som behövs, till exempel 
munvård eller nutritionsersättning. Sjukskötersketeamet informerar även om det nya arbetet 
med palliativ vård. Palliativt Centrum har utbildat personalen och en ny rutin för palliativ vård 
har tagits fram. En behovsbedömning görs för varje patient för att se vilken vård som behövs.

Kommunrehab och personalen på Höstro informerar om hur de har arbetat med projektet. 
Aktivitetslådor med olika teman har varit en särskilt uppskattad aktivitet. Varje dag planeras 
aktiviteter vilket har varit uppskattat både av de boende, personalen och anhöriga. 
Kommunrehab informerar om att nästa steg blir att försöka få in mer intensiv träning för 
seniorer. Personal från Sjölunda informerar om att projektet har varit lyckat och att puben har 
varit ett särskilt uppskattat inslag i deras verksamhet. Personal på Malmagården berättar att 
där har fokus legat på att motverka att brukare behöver vara ensamma. De har därför upprättat 
en café-avdelning och en spa-avdelning. Även LSS-verksamheten har varit delaktiga i 
projektet. De har fokuserat mycket på individen och har med hjälp av en app låtit brukarna 
själva få bestämma vilken mat de vill äta under veckorna. Sammantaget har projektet varit 
lyckat och uppskattat. Verksamheterna kommer att fortsätta med de aktiviteter som har 
startats upp under projekttiden.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - nuläge hälsofrämjande perspektiv i vardagen 2018
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§70

Information 2018 
(2018 ON0003)

Beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet

Resumé av den gångna mandatperioden.

Omsorgskontoret informerar om den gånga mandatperioden. Bland annat har ett nytt 
serviceboende invigts. En ny överenskommelse om hemsjukvård mellan region Halland och 
Hallands kommuner har skrivits. Ansökan om stimulansmedel "ökad bemanning inom 
äldreomsorgen" beviljades och fokus i Hylte kommun låg på det sociala innehållet, vilket 
resulterade i projektet hälsofrämjande perspektiv i vardagen.

Digitala trygghetslarm har installerats i alla ordinära boenden. Utegym har invigts på Sjölunda 
och bloggar har startats upp för de särkskilda boendena. Omsorgsnämnden har gett uppdrag 
till omsorgskontoret att lösa lokalbehovet av korttidsboenden tillsammans med Hyltebostäder 
och 2018 togs beslut om nybygge för korttidsvistelse/tillsyn LSS. Omsorgskontoret har 
installerat digitala låscylindrar i samtliga läkemedelsskåp.

Vårdplaneringar via video har startats. Efter ny lag togs gemensamma riktlinjer för trygg och 
effektiv utskrivning fram. Beslut om ombyggnation på särskilt boende Realgatan har tagits. 
2018 började det stora digitaliseringsarbetet och handlingsplanen för digitalisering togs fram. 
Ett pilotprojekt för fjärrtillsyn har påbörjats. Personalen på omsorgskontoret har 
även genomgått flera utbildningar för att främja kompetensutvecklingen.

Nyrekrytering

Omsorgskontoret informerar om nyrekrytering av två enhetschefer.

Information om yttrande till IVO

Omsorgskontoret informerar om en begäran om yttrande som inkommit till nämnden från 
IVO. Nämnden kommer lämna ett yttrande vid nästa sammanträde.

Omsorgskontorets nya samordningsenhet
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Marina Torstensson informerar om uppdraget att ge förslag på en ny samordningsenhet på 
omsorgskontoret. Uppdraget har inneburit att ta fram ett förslag till beslut på en modell för 
vikarieplanering och att ta fram rutiner och riktlinjer för vikarieplanering. Bakgrunden är att 
det behövs en god och säker kompetensförsörjning. Det behövs en god förmåga för att 
bemanna vakanser för att förbättra arbetsmiljön och villkoren för medarbetare. Det är svårt att 
rekrytera vikarier, i dagsläget går det inte att täcka behovet fullt ut. Kostnader för övertid ökar 
och sjukfrånvaron ökar. Situationen ser likartad ut i närliggande kommuner och det finns en 
nationell brist på undersköterskor. Hylte kommun har konkurrensfördelar om man använder 
resurserna på ett mer strategiskt sätt. Kostnaden för timvikarier har ökat och mertiden har 
också ökat.

Kompetensförsörjningen är en av omsorgskontorets största utmaningar, därför föreslår 
utredningen att omsorgskontoret upprättar en samordningsenhet för att kunna kvalitetssäkra 
vikarieplaneringen. Samordningsenheten kommer att tillsätta vakanser upp till tre månader. 
Enheten kommer även bevaka att LAS och arbetstidslag följs. Enheten ska arbeta strategiskt 
och aktivt med att rekrytera vikarier. Det bör tas höjd för ökade personalkostnader under 
uppstarten. I inledningsskedet bör samordningsenheten arbeta fram rutiner och riktlinjer.

Svar på fråga om TBE

Cecilia Harley svarar på Wiveca Noréns (SPI) fråga om TBE som ställdes vid 
omsorgsnämndens sammanträde 18 oktober. Det är främst  stockholmstrakten och Mälardalen 
som är mest drabbad. Smittskyddet i Halland rekommenderar inte en allmän vaccination i 
Halland, då det inte har varit en stor smittspridning i regionen. Brukar man dock få många 
fästingar är det klokt att vaccinera sig. I år har det varit tre fall av TBE i Halland, men det går 
inte härleda om individerna har fått smittan i Halland eller på annan plats.

Nattfastemätning

Cecilia Harley informerar om nattfastemätning. Nattfastan ligger runt 11 till 12 timmar 
hos brukarna i Hylte kommun. Andelen brukare som har undernäring eller risk för 
undernäring har minskat.

Besök Malmagården

Gunnel Johansson (S) informerar om ett besök på Malmagården.

Möte med revisorerna

Omsorgsnämndens presidie informerar om ett möte med revisorerna.
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Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Information ON november 2018
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§71

Meddelanden 2018 
(2018 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 2018
 Information - Granskning debitering av avgifter
 Projektplan - Granskning debitering av avgifter
 Inbjudan - Utbildningsdag nudging
 §112 KF Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - Delårsbokslut
 Delårsbokslut Hylte kommun 2018 (2018-10-05)
 Svar från revisionen - granskning arbetsmiljö
 Protokoll Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2018-10-19
 §75 RF Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård i Halland
 Förslag Överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård i Halland
 Riktlinje för trygg och effektiv utskrivning och vård- och omsorgsplanering i 

öppenvården 2018
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§72

Övriga ärenden 2018 
(2018 ON0004)

Inga övriga ärenden på mötet.
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§73

Extra ärende: Sammanträdestider för omsorgsnämnden 2019 
(2018 ON0084)

Beslut

Omsorgsnämnden beslutar om följande sammanträdestider för nämnden och arbetsutskottet 
under 2019:

 

Arbetsutskott                                       Nämnd

10 januari (individärenden)                   10 januari (val av AU och representanter till råden)

 

14 februari (bokslut)                              7 mars (bokslut, ev. AU individidärenden)

4 april (REP analys, investeringar)       11 april (REP analys, investeringar)

9 maj                                                      23 maj

5 juni (OBS onsdag)                              20 juni (förmiddag)

27 juni (ev. individärenden)

8 augusti (individärenden)

 

5 september (delårsbokslut,                   12 september (delårsbokslut, justeringar, taxor)

justeringar, taxor)     

 

3 oktober                                                 17 oktober

7 november                                             21 november (sammanträdestider 2020)
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5 december                                              19 december

 

Beskrivning av ärendet

Omsorgskontoret har tagit fram ett förslag på mötesdagar för omsorgsnämnden och dess 
arbetsutskott för 2019. Förslaget bygger på tider som är planerade för de ekonomiska 
aktiviteterna under 2019.

Både omsorgsnämnden och arbetsutskottet börjar sina möten torsdagar klockan 13:15 om 
inget annat anges.

Följande heldagar är inplanerade för presidiet när det gäller budgetarbete och samråd med 
kommunstyrelsens arbetsutskott:

26 -27 februari Nulägesanalys
12 mars Samråd ON
16 april Nulägesanalys
17 september Samråd ON
15 oktober Heldag justering

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider för omsorgsnämnden 2019
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