MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-20

Omsorgsnämnden

Plats och tid

Hörsalen kl. 13:40-15:15

Beslutande ledamöter

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

Ej tjänstgörande ersättare

Ingrid Johansen (S)
Ingegerd Torhall (L)

Övriga närvarande

Berit Winbladh (omsorgschef)
Cecilia Harley (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Lena Borg (enhetschef)
Terese Borg (ekonom)
Anton Larsson (nämndsekreterare)
Erika Brinkesjö (kvalitetsutvecklare) §§74-75
Marina Torstensson (projektledare)

Utses att justera

Dorothea Nilsson (M)

Justeringens plats och tid

Hyltebruk , 2018-12-20

Protokollet omfattar

§§74-82

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

................................................
Dorothea Nilsson (M)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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sid 2

Omsorgsnämnden

ÄRENDELISTA
§74

Godkännande av ärendelista och val av justerare

§75

Information 2018

§76

Meddelanden 2018

§77

Anmälan av delegeringsbeslut 2018

§78

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - prognos

§79

Begäran om yttrande - Synpunkt bemanning och gruppsammansättning på särskilt boende

§80

Samordningsenhet

§81

Enhetschef i beredskap

§82

Övriga ärenden 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden
§74

Godkännande av ärendelista och val av justerare
(2018 ON0013)
Beslut

Omsorgsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Dorothea Nilsson (M) att tillsammans
med ordförande Gunnel Johansson (S) justera protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 4

Omsorgsnämnden
§75

Information 2018
(2018 ON0003)
Beslut

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
Beskrivning av ärendet

Resumé – vad tycker de äldre?
Kvalitetsutvecklare Erika Brinkesjö presenterar resultaten av två enkätstudier som
Socialstyrelsen har genomfört. I studierna har äldre i Hylte kommun som bor i särskilt boende
eller använder hemtjänst fått svara på frågor om bland annat bemötande från
omsorgspersonalen, egenupplevd hälsa och ensamhet.
Ensamheten upplevs ha minskat sedan 2017 bland de som bor i särskilt boende. De som
använder hemtjänst upplever överlag ett bra bemötande från omsorgspersonalen och en stor
andel är positiva med sin hemtjänst. Återkopplingen till omsorgstagare kan dock förbättras
enligt undersökningarna.
Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Information ON december 2018
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, särskilt boende
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen; hemtjänst övergripande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden
§76

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
§135 KF Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2019-2022 - Hylte kommun
Cirkulär 18:62 Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som
korttidsvistelse enligt LSS för år 2019
Cirkulär 18:61 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år
2019
Cirkulär 18:60 Rekommendationer för ersättningar till familjehemsvård för år 2019
Inbjudan konferens - psykisk ohälsa hos äldre - ur ett anhörigperspektiv
Övergripande riktlinjer för hjälpmedel 2019
GNHH beslut om hjälpmedelsanvisningar 2019
Indikatorrapport augusti 2018
GNHH beslut om indikatorrapporter i hemsjukvården 2017-2018
Inbjudan - Välfärdskonferensen 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden
§77

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 november 2018
Redovisning av anställningar till omsorgsnämnden november 2018
Delegationsbeslut november 2018 LSS
Delegationsbeslut november 2018 SoL

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden
§78

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - prognos
(2018 ON0001)
Beslut

Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 11 månader 2018 och bevakar noga
utvecklingen av personlig assistans.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2017 att verksamheten personlig assistans
(LSS) ska särredovisas under 2018 och undantas från resultatbalansering och balanskrav för
nämnden. Omsorgsnämnden begär att kommunfullmäktige förlänger beslutet till att gälla även
under 2019.
Beskrivning av ärendet

Prognos grundas på utfall till och med november månad 2018, utifrån det
uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar
omsorgsnämnden, exklusive personlig assistans en negativ avvikelse om ca 1 676 tkr.
Om personlig assistans inkluderas prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 5
560tkr, 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 2 884 tkr (ca 47 %) 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 inom särskilt boende och omsorg i hemmet
visar en positiv avvikelse om ca 1 540 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





§102 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - prognos
Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter 11 månader 2018
Uppföljning och redovisning ekonomi 11 månader 2018 med statistik

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sid 8

Omsorgsnämnden
Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 11 månader 2018 och bevakar noga
utvecklingen av personlig assistans.
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2017 att verksamheten personlig assistans
(LSS) ska särredovisas under 2018 och undantas från resultatbalansering och balanskrav för
nämnden. Omsorgsnämnden begär att kommunfullmäktige förlänger beslutet till att gälla även
under 2019.
Yrkanden
Gunnel Johansson (S) yrkar att omsorgsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar om omsorgsnämnden bifaller eller avslår Gunnel Johanssons (S) yrkande.
Ordförande finner att omsorgsnämnden bifaller yrkandet.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden
§79

Begäran om yttrande - Synpunkt bemanning och
gruppsammansättning på särskilt boende
(2018 ON0089)
Beslut

Omsorgsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO).
Beskrivning av ärendet

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit emot klagomål gällande Fredrikslundsvägen
5 i Hylte, bostad med särskild service enligt 9 § 9 Lag (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS. Klagomålet rör bland annat bemanning samt boendegruppens
sammansättning. Med stöd av 26 c § lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) begär IVO att omsorgsnämnden inkommer med ett yttrande över
klagomålet.
Ett av målen med bostad med särskild service (gruppbostad, LSS) är att utifrån bemanningen
arbeta efter LSS intentioner vilket bland annat innebär att få leva som alla andra.
I Hylte kommun finns enbart två gruppbostäder belägna i Torup, Fredrikslundsvägen 5 och
Hyltebruk, Solgatan 4c. Det finns sex lägenheter i vardera gruppbostaden. I den lilla
kommunen är det mycket svårt att ha boenden för specifika funktionsnedsättningar eller
åldrar, därför är det av extra betydelse att medarbetare arbetar individanpassat utifrån varje
boendes funktionsförmåga och rätt till självbestämmande.
För att kunna tillgodose varje boendes behov har från april 2018 extraförstärkning (från två
till tre medarbetare) satts in under dag- och kvällstid samt helg på grund av ökade behov
under dagen.
På gruppbostaden finns i nuläget ingen brukare i behov av aktiv tillsyn nattetid. Vid behov av
tillfälliga insatser tillgodoses dessa inom ramen för sovande jour eller genom insatser av
medarbetare från omsorgskontorets nattpatrull.
I september 2018 upprättades en riskanalys och handlingsplan inför förändring till sovande
jour samt utökad bemanning på gruppbostaden. Riskanalysen/handlingsplanen upprättades i
samverkan med enhetschef, arbetsplatsombud och medarbetare på gruppbostaden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden
Handlingar i ärendet






§106 ON AU Begäran om yttrande - Synpunkt bemanning och gruppsammansättning
på särskilt boende
Tjänsteskrivelse - Begäran om yttrande - Synpunkt bemanning och
gruppsammansättning på särskilt boende
Begäran om yttrande - Synpunkt bemanning och gruppsammansättning på särskilt
boende
Synpunkt - Bemanning och gruppsammansättning på särskilt boende

Förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO).
Beslutet skickas till

Inspektionen för vård och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden
§80

Samordningsenhet
(2018 ON0101)
Beslut

Omsorgnämnden har tagit del av slutrapporten; samordningsenhet för vikarieplanering, och
ger omsorgskontoret i uppdrag att snarast starta upp en samordningsenhet.
Beskrivning av ärendet

Kompetensförsörjningen är en av omsorgskontorets största utmaningar, det finns ett stort
behov av att kvalitetssäkra vikarieplanering, därför föreslås en samordningsenhet för att möta
framtidens rekryteringsbehov. Det finns redan idag viss samordning ute på enheterna, dessa
resurser går att använda på ett mer optimerat och tidseffektivt sätt i en samordningsenhet.
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse - Samordningsenhet för vikarieplanering
Slutrapport

Förslag till beslut

Omsorgnämnden har tagit del av slutrapporten; samordningsenhet för vikarieplanering, och
ger omsorgskontoret i uppdrag att snarast starta upp en samordningsenhet.
Beslutet skickas till

Omsorgskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden
§81

Enhetschef i beredskap
(2018 ON0096)
Beslut

Omsorgsnämnden begär medel om 600 tkr från kommunfullmäktige för enhetschef i
beredskap i omsorgsnämndens verksamheter i enlighet med Arbetsmiljöverkets krav.
Beskrivning av ärendet

Arbetsmiljöverket genomförde 2018-05-26 en inspektion av omsorgsnämndens
arbetsmiljöarbete. I inspektionsmeddelandet (Dnr 2018 ON0056) påtalar Arbetsmiljöverket
brist i att medarbetarna vid akuta händelser utanför kontorstid inte vet vem de säkert kan nå
vid behov av råd och stöd från enhetschef.
Omsorgsnämnden har medarbetare, som kan utsättas för våld, hot om våld och andra psykiskt
påfrestande situationer förutom olycksfallrisker t ex vid bilkörning, under dygnets alla timmar
(11 § AFS 1993:2 och 11 § AFS 2015:4).
Det finns ingen beredskap för vart medarbetarna ska vända sig vid behov av arbetsledning och
chefsbeslut utanför kontorstid. Det kan skapa onödig stress och oro vilket i sin tur kan leda till
olycka och ohälsa genom att inte ha tillgång till stöd dygnet runt.
Medarbetarna ringer idag till sin närmaste chef vilket kan bli belastande för denne och dennes
arbetsmiljö. Chefer kan inte heller förväntas vara nåbara utanför arbetstid (9 § AFS 2015:4).
Omsorgsnämnden ska, enligt krav från Arbetsmiljöverket, säkerställa att alla medarbetare vet
vem de ska vända sig till och att de säkert får tag på en enhetschef när behov av arbetsledning
och chefsbeslut uppstår under tid utanför kontorstid (kvällar, nätter och helger) (10 § 5 p AFS
2015:4).
Chef i beredskap där tillräcklig kunskap, resurser och befogenheter finns är ett krav i lag (3
kap. 2 § arbetsmiljölagen)och föreskrifter och en viktig åtgärd för att förebygga ohälsa hos
såväl medarbetare som chefer.
Beredskapen omfattar de enhetschefer och deras ersättare, som ansvarar för verksamheter som
bedrivs dygnet runt och som därför utför insatser efter kontorstid.
Om ovanstående brist på tillgång till chef utanför kontorstid inte åtgärdas, kan
Arbetsmiljöverket komma att besluta om ett föreläggande eller förbud.

Justerandes sign
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Omsorgsnämnden
På grund av ett räknefel i tjänsteskrivelsen som var underlag till arbetsutskottets sammanträde
den 6 december har förslag till beslut ändrats i tjänsteskrivelsen till dagens sammanträde.
Kostnaden för enhetschef i beredskap i omsorgsnämndens verksamheter beräknas till ca 600
tkr/år. Till detta tillkommer kostnader för eventuell övertidsersättning.
Handlingar i ärendet







§105 ON AU Enhetschef i beredskap
Enhetschef i beredskap
Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket
Svar till arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverkets beslut

Förslag till beslut

Omsorgsnämnden begär medel om 600 tkr från kommunfullmäktige för enhetschef i
beredskap i omsorgsnämndens verksamheter i enlighet med Arbetsmiljöverkets krav.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
13 / 14

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-12-20

sid 14

Omsorgsnämnden
§82

Övriga ärenden 2018
(2018 ON0004)
Ordförande Gunnel Johansson (S) avtackar de ledamöter och ersättare som efter
mandatperioden avslutar sina uppdrag i omsorgsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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