
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-03-07

Omsorgsnämnden

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Anwar Hassan (C)

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

Organ Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-07
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-16:15

Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice 
ordförande), Maj Brodin Johansson (C) (2:e vice ordförande), Agneta Johansson 
(L), Svetlana Svensson (V), Anwar Hassan (C), Ewa Gunnarsson (SD)  ersätter 
Kerstin Alexén (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Ingrid Johansen (S)
Ingegerd Torhall (L)

Övriga närvarande Berit Winbladh (omsorgschef)
Lena Borg (enhetschef)
Cecilia Harley (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Marina Torstensson (kvalitetsutvecklare)
Anton Larsson (nämndsekreterare)
Erika Brinkesjö (kvalitetsutvecklare) §§17-21
Terese Borg (ekonom) §16

Utses att justera Anwar Hassan (C)

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2019-03-07   

Protokollet omfattar §§12-25
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§12 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§13 Meddelanden 2019

§14 Information 2019

§15 Anmälan av delegeringsbeslut

§16 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - bokslut

§17 Kvalitetsberättelse 2018

§18 Patientsäkerhetsberättelse 2018

§19 Utredning av framtida försörjning av arbetskläder

§20 Utredning av habiliteringsersättning

§21 Synpunkter 2018 - Fråga från kommunala pensionärsrådet

§22 Revidering av omsorgsnämndens reglemente

§23 Ansökan om medel ur Betsy och Edvin Edenholms fond

§24 Personligt ombud

§25 Övriga ärenden 2019
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§12

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2019 ON0015)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Anwar Hassan (C) att tillsammans med 
ordförande Gunnel Johansson (S) justera protokollet.
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§13

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
 Tjänsteskrivelse - Meddelanden 2019
 Kungörelse utställning ÖP_2019-02-08
 Patientnämnden Halland 2019-02-14
 §14 LN HY Framställan från Hälsofrämjande rådet för seniorer(LN HY190013-2)
 Framställan om medfinansiering för 2019, Hälsofrämjande rådet för seniorer(LN 

HY190013-1)
 GNHH beslut indikatorrapport november 2018
 GNHH Indikatorrapport november 2018
 GNHH Beslut årsredovisning 2018
 GNHH Årsrapport 2018
 GNHH Beslut internkontrollplan 2019
 GNHH Internkontrollplan 2019
 Kontrollrapport - Daglig verksamhet
 Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2017
 Överenskommelse om regional samverkan gällande Kultur för äldre 2018
 Information om brottsförebyggande åtgärder
 Protokoll - Hylte anhörigförening
 Information från Arbetsmiljöverket
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§14

Information 2019 
(2019 ON0003)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Cecilia Harley, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om vilket ansvar och vilka 
arbetsuppgifter den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har i en kommun. Cecilia 
Harley informerar även om projektet Digga Halland. Hylte kommun driver 
projektet tillsammans med Region Halland, övriga hallandskommuner samt Högskolan i 
Halmstad. Projektet finansieras med medel från Europeiska Socialfonden. Inom projektets 
ramar valde Hylte kommun att inleda arbete med digital signering för läkemedelshantering 
och andra sjukvårdsinsatser. Förhoppningen är att den digitala signeringen ska medföra en 
tryggare arbetsvardag samt förhindra avvikelser.
 

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Information ON mars 2019
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§15

Anmälan av delegeringsbeslut 
(2019 ON0006)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut för perioden december 2018 – februari 2019.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut
 Delegationsbeslut januari 2019 LSS
 Delegationsbeslut januari 2019 SoL
 Redovisning av anställningar till omsorgsnämnden januari 2019
 Delegationsbeslut december 2018 SoL
 Delegationsbeslut december 2018 LSS
 Redovisning av anställningar till omsorgsnämnden december 2018
 Hyresreduceringar juli - december 2018
 Delegationsbeslut februari 2019 LSS
 Delegationsbeslut februari 2019 SoL
 Redovisning av anställningar till omsorgsnämnden februari 2019

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
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§16

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - bokslut 
(2018 ON0001)

Beslut
Omsorgsnämnden antar förslag till bokslut/verksamhetsberättelse 2018 och begär undantag 
från resultatbalansering motsvarande 2 193 tkr (negativ avvikelse exklusive personlig 
assistans).
 
Kommunfullmäktigebeslutade 30 november 2017 att verksamheten Personlig assistans (LSS) 
ska särredovisas under 2018 och undantas från resultatbalansering och balanskravet för 
nämnden. Den negativa avvikelsen mot budget motsvarar 4 099 tkr för verksamheten 
personlig assistans.

Beskrivning av ärendet
Resultat och ekonomisk plan 2018-2021
I REP 2018-2021, begärde omsorgsnämnden utökad ram enligt ”identifierade områden", 
bland andra personlig assistans. Kommunfullmäktige avslog nämndens begäran och beslutade 
vid sammanträdet i juni att ge omsorgsnämnden i uppdrag att bevaka finansieringsfrågan 
gällande personlig assistans.

På grund av prejudicerande domslut har Försäkringskassan, när det gäller assistansersättning, 
stramat åt insatsen aktiv tillsyn som grundläggande behov. I en del ärenden leder det till 
avslag på ansökan/omprövning av assistansersättning, vilket kan leda till ökade 
kommunkostnader. Nämnden bedömde att behovet kommer att kvarstå/eventuellt fortsätta att 
öka under flera år.

Nämnden har under hösten informerat om att personliga assistansärenden som har överklagats 
till Försäkringskassan har exkluderats i nämndens prognoser, då det kan innebära antingen 
positiv eller negativ avvikelse för kommunen om ca 2 200 tkr.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2017 att verksamheten Personlig assistans 
(LSS) ska särredovisas under 2018 och undantas från resultatbalansering och balanskravet för 
nämnden.
 
Ekonomisk analys
Bokslut visar negativ avvikelse mot budget om 2 193 tkr i förhållande till budget, exklusive 
personlig assistans. Bokslutet inkluderar en lönekompensation om 2 207 tkr.

7 / 23



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 8
2019-03-07

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Totalt visar nämnden en negativ avvikelse, inklusive personlig assistans om 6 292 tkr. 
Personlig assistans visar en negativ avvikelse om 4 099 tkr, exklusive ärenden som har 
överklagats under 2017.

Avvikelsen beror på nya ärenden, ökat behov och omprövningar personlig assistans. På grund 
av prejudicerande domslut bedömer Försäkringskassan snävare när det gäller aktiv tillsyn och 
grundläggande behov, vilket leder till ökad kommunkostnad.

Kostnader för fyllnad/övertidsersättning har ökat med totalt ca 2 177 tkr jämfört med 2017, 
Det är en total ökning motsvarande 51 %. Personalsituationen blir alltmer ansträngd. 
Svårigheter att rekrytera vikarier medför kostnader för fyllnad/övertidsersättning då ordinarie 
medarbetare beordras in.

Kostnader för leasingbilar har varit lägre än budgeterat och visar en positiv avvikelse om 
totalt 936 tkr.

Omsorgsnämnden
Verksamheten visar positiv avvikelse mot budget om 29 tkr.

Vård och Omsorg enl. SoL och HSL (Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen).
Verksamheten visar negativ avvikelse mot budget om ca 2 022 tkr. Kostnader för 
fyllnads/övertidsersättning har ökat jmf med 2017 med ca 1 955 tkr. Personalsituationen blir 
alltmer ansträngd. Svårigheter att rekrytera vikarier medför kostnader för 
fyllnad/övertidsersättning då ordinarie medarbetare beordras in. Möjligheter till fortsatt 
samordning inom verksamheterna boendestöd och serviceboende LSS gör att kostnaderna har 
kunnat hållas nere. Kostnader för leasingbilar är lägre än budgeterat och vad gäller intäkter för 
taxor och avgifter prognostiseras en positiv avvikelse om 781 tkr vid årets slut.
 
Insatser enligt LSS och SFB (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
Socialförsäkringsbalken)
Verksamheten visar positiv avvikelse mot budget om ca 228 tkr exklusive personlig assistans. 
Personlig assistans visar negativ avvikkelse om 4 099 tkr.
Avvikelsen beror på ökad kostnad för nya ärenden och omprövningar där Försäkringskassan 
på grund av prejudicerande domslut, avslår personlig assistans vilket leder till ökade 
kommunkostnader.
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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Förebyggande verksamhet
Verksamheten Kommunrehab visar positiv avvikelse vid årets slut om ca 116 tkr. Avvikelsen 
beror till största delen på lägre kostnader för leasingbilar än budgeterat.

Kontorsövergripande
Verksamheten visar negativ avvikelse vid årets slut om 543 tkr. Avvikelsen beror bland annat 
på vakanta tjänster inom myndighetsutövning. På grund av svårigheter att rekrytera 
omsorgshandläggare har det varit nödvändigt att anlita inhyrda konsulter till en merkostnad av 
ca 100 tkr.

Omsorgsnämnden har i samband med flytt till nya lokaler fått ökad kostnad för lokalhyra, 
renovering och övriga kostnader om ca 407 tkr.

Arbetsmiljön i lokalerna i kommunhuset är inte tillfredsställande. Antal medarbetare har 
under de senaste åren ökat i kommunen. Det är mycket trångt i kontorslokalerna i 
kommunhuset och många delar kontor med en eller flera medarbetare. Det har pågått ett 
kontorsövergripande arbete med att se över arbetsmiljön för medarbetarna i kommunhuset. 
Det beslutades att omsorgskontorets medarbetare skulle flytta till andra lokaler för att lämna 
utrymme och möjlighet till en bättre arbetsmiljö i för resterande medarbetare kommunhuset.

Handlingar i ärendet
 §13 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - bokslut
 Tjänsteskrivelse - Bokslut för omsorgsnämnden 2018
 Bokslut/verksamhetsberättelse för omsorgsnämnden 2018
 Ombudgetering investeringar 2018
 Resultatbalansering bokslut 2018

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden antar förslag till bokslut/verksamhetsberättelse 2018 och begär undantag 
från resultatbalansering motsvarande 2 193 tkr (negativ avvikelse exklusive personlig 
assistans).
 
Kommunfullmäktigebeslutade 30 november 2017 att verksamheten Personlig assistans (LSS) 
ska särredovisas under 2018 och undantas från resultatbalansering och balanskravet för 
nämnden. Den negativa avvikelsen mot budget motsvarar 4 099 tkr för verksamheten 
personlig assistans.
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Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
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§17

Kvalitetsberättelse 2018 
(2018 ON0095)

Beslut
Omsorgsnämnden antar kvalitetsberättelsen för 2018.

Beskrivning av ärendet
Erika Brinkesjö, kvalitetsutvecklare, föredrar omsorgsnämndens kvalitetsberättelse för 2018. 
Enligt föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS: 2011:9) bör 
den som bedriver socialtjänst och/eller verksamhet enligt lagen om stöd till vissa 
funktionshindrade (LSS) årligen upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse.

Syftet med kvalitetsberättelsen är att beskriva vad som har skett inom kvalitetsområdet under 
det gångna året som i ett led i att uppfylla föreskriften om systematiskt kvalitetsarbete 
(SOSFS 2011:9). I kvalitetsberättelsen framgår också vilka åtgärder som har vidtagits för att 
förbättra verksamhetens kvalitet, vilka resultat som uppnåtts under 2018, samt vilka insatser 
som planeras för 2019.

Handlingar i ärendet
 §14 ON AU Kvalitetsberättelse 2018
 Tjänsteskrivelse - Kvalitetsberättelse 2018
 Kvalitetsberättelse 2018

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden antar kvalitetsberättelsen för 2018.
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§18

Patientsäkerhetsberättelse 2018 
(2018 ON0075)

Beslut
Omsorgsnämnden antar patientsäkerhetsberättelse 2018.

Beskrivning av ärendet
Cecilia Harley, medicinskt ansvarig sjuksköterska, föredrar omsorgsnämndens 
patientsäkerhetsberättelse för 2018. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur vårdgivaren 
under föregående år arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska även redogöra för resultat som uppnåtts under föregående år. 
Några resultat från 2018 års patientsäkerhetsarbete:

91 % (91 % 2017) av personer som bor på särskilt boende har samtyckt till riskbedömning 
avseende fall, trycksår och undernäring samt munhälsa och registrering i kvalitetsregistret 
Senior Alert.

98 % (98 % 2017) av de som avlider inom den kommunala hälso- och sjukvården registreras i 
Svenska palliativ registret.

Antalet rapporterade avvikelser inom hälso- och sjukvården är 1492 (2018) jämfört med 1236 
(2017). Fler avvikelser inom t ex ”Läkemedelshantering” och ”Fall” har rapporterats. Antalet 
ofullständigt och felaktigt ifyllda avvikelserapporter har ökat, vilket försvårar uppföljning och 
analys.

Flertalet enheter inom äldreomsorgen har genomfört två observationsstudier av följsamheten 
till basala hygienrutiner. 83 % (88 % 2017) av medarbetarna inom vård och omsorg använder 
handsprit före patientnära arbete. 79 % (87 % 2017) av medarbetarna inom vård och omsorg 
gör rätt i samtliga 7 hygiensteg.

Flertalet enheter på särskilt boende inom äldreomsorgen har genomfört två mätningar av 
längden på nattfastan. 12 timmars nattfasta i genomsnitt (11,5 timmar 2017). 66 % av de 
boende har en nattfasta > 11 timmar (75 % 2017). Andelen personer med lång nattfasta och 
ett lågt MNA (≤ 11) har minskat från 41 % (2017) till 28 % (2018).

Nationell punktprevalensmätning av förekomst av trycksår har genomförts inom 
äldreomsorgen.
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6,2 % av de boende på särskilt boende hade trycksår under 2018 (7,6 % 2017)

Lex Maria anmälan pga att omsorgspersonal utfört en kvalificerad hälso- och 
sjukvårdsuppgift utan delegering lämnades till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Uppföljning av delegeringar resulterade i ny rutin för att kvalitetssäkra hela 
delegeringsprocessen.

Uppföljning av inkontinensvården med stöd av TENA-identifi har resulterat i nya rutiner för 
god inkontinensvård.

Utvecklingsmålen för patientsäkerhetsarbetet 2016-2018 är inte uppnådda.

Handlingar i ärendet
 §15 ON AU Patientsäkerhetsberättelse 2018
 Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse 2018
 Patientsäkerhetsberättelse 2018

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden antar patientsäkerhetsberättelse 2018.
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§19

Utredning av framtida försörjning av arbetskläder 
(2018 ON0073)

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att upphandla en leverantör för leasing av arbetskläder som sköter 
både tvätt och logistik.

Beskrivning av ärendet
Erika Brinkesjö, kvalitetsutvecklare, föredrar omsorgskontorets utredning av framtida 
försörjning av arbetskläder. Den senaste utredningen gällande arbetskläder i Hylte kommun 
och omsorgskontoret gjordes 2012. Omsorgskontoret tillhandahåller arbetskläder till de 
verksamheter där arbetsgivaren har lagstadgad skyldighet. Idag sköts hantering av tvätt för 
omsorgskontoret arbetskläder på respektive arbetsplats, förutom inom två 
verksamhetsområden där deltagare på daglig verksamhet både sköter tvätt och logistik kring 
tvätten. Omsorgsnämnden har gett omsorgskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar för 
framtida försörjning av arbetskläder och följande förslag har tagits fram:
 
Omsorgsnämnden beslutar köpa in arbetskläder enligt nuvarande avtal.
 
Alternativt:
 
Omsorgsnämnden beslutar att upphandla en leverantör för leasing av arbetskläder som sköter 
både tvätt och logistik.
 
Alternativt:
 
Omsorgsnämnden beslutar upphandla en leverantör som ombesörjer tvätt och lagning av 
arbetskläder. Omsorgskontoret fortsätter köpa in arbetskläder enligt nuvarande avtal.

Handlingar i ärendet
 §16 ON AU Utredning av framtida försörjning av arbetskläder
 Tjänsteskrivelse - Utredning om framtida försörjning av arbetskläder
 Utredning av framtida försörjning av arbetskläder
 Bilaga 1. kostnader arbetskläder 2018
 Bilaga 2. kompletterande beställningar 2018

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
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Omsorgsnämnden beslutar att upphandla en leverantör för leasing av arbetskläder som sköter 
både tvätt och logistik.

Yrkande
Gunnel Johansson (S) yrkar med instämmande från Maj Brodin Johansson (C) att 
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Gunnel Johanssons (S) yrkande. 
Ordförande finner att nämnden bifaller Gunnel Johanssons (S) yrkande.
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§20

Utredning av habiliteringsersättning 
(2018 ON0052)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen om pågående utredning av 
habiliteringsersättning.

Beskrivning av ärendet
Erika Brinkesjö, kvalitetsutvecklare, informerar om en pågående utredning om 
eventuellt införande av habiliteringsersättning i Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
 §17 ON AU Utredning av habiliteringsersättning
 Tjänsteskrivelse - Utredning av habiliteringsersättning
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§21

Synpunkter 2018 - Fråga från kommunala pensionärsrådet 
(2018 ON0008)

Beslut
Omsorgsnämnden besvarar skrivelsen från ledamöterna i kommunala pensionärsrådet enligt 
följande:

2015 kom statliga stimulansmedel ökad bemanning inom äldreomsorgen, kallades för ”Fler 
händer i vården”. Omsorgskontoret valde att inte anställa ”särskilda” professioner eller inrätta 
särskilda tjänster som skulle upphöra när pengarna inte längre betalades ut. Istället blev fokus 
att hitta ett bestående arbetssätt för att möta individens behov av socialt sammanhang, daglig 
sysselsättning och måltidsmiljö. Projektet kallades ”Hälsofrämjande perspektiv i vardagen” 
Detta gör att vi har långt större möjligheter än andra kommuner att fortsätta det positiva 
arbetet som medarbetarna inom omsorgskontoret påbörjat.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens presidium har tagit emot en skrivelse från ledamöterna i kommunala 
pensionärsrådet och valde att skicka den vidare till omsorgsnämnden. Deras frågeställning är:

-Kommer kommunen säkerställa att bemanningen i äldreomsorgen inte försämras när de 
statliga stimulansmedlen inte längre finns att tillgå?

Handlingar i ärendet
 §18 ON AU Synpunkter 2018 - Fråga från kommunala pensionärsrådet
 Tjänsteskrivelse - Bemanning i äldreomsorgen
 Skrivelse - Bemanningen på äldreboenden
 Följebrev - Skrivelse angående bemanningen på äldreboenden

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden besvarar skrivelsen från ledamöterna i kommunala pensionärsrådet enligt 
följande:

2015 kom statliga stimulansmedel ökad bemanning inom äldreomsorgen, kallades för ”Fler 
händer i vården”. Omsorgskontoret valde att inte anställa ”särskilda” professioner eller inrätta 
särskilda tjänster som skulle upphöra när pengarna inte längre betalades ut. Istället blev fokus 
att hitta ett bestående arbetssätt för att möta individens behov av socialt sammanhang, daglig 
sysselsättning och måltidsmiljö. Projektet kallades ”Hälsofrämjande perspektiv i vardagen” 

17 / 23



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 18
2019-03-07

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Detta gör att vi har långt större möjligheter än andra kommuner att fortsätta det positiva 
arbetet som medarbetarna inom omsorgskontoret påbörjat.

Beslutet skickas till 
Kommunala pensionärsrådet
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§22

Revidering av omsorgsnämndens reglemente 
(2019 ON0021)

Beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag till reviderat reglemente och skickar det vidare till 
kommunfullmäktige för antagande.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har gett kommunledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av 
kommunens reglementen. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på reviderat 
reglemente för omsorgsnämnden. Förutom vissa ändringar i formalia har även hänvisning till 
gamla hälso- och sjukvårdslagen uppdaterats till att hänvisa till den nya lagen.

Handlingar i ärendet
 §19 ON AU Revidering av omsorgsnämndens reglemente
 Tjänsteskrivelse - Revidering av omsorgsnämndens reglemente
 Förslag revidering reglemente omsorgsnämnden
 Reglemente omsorgsnämnden 2016-11-24

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom förslag till reviderat reglemente och skickar det vidare till 
kommunfullmäktige för antagande.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§23

Ansökan om medel ur Betsy och Edvin Edenholms fond 
(2018 ON0086)

Sekretess enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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§24

Personligt ombud 
(2019 ON0029)

Beslut
Omsorgnämnden beslutar att inrätta personligt ombud.

Beskrivning av ärendet
Personligt ombud riktar sig till personer 18 år eller äldre med långvarig och omfattande 
psykisk funktionsnedsättning 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, senaste ansökan för 2019 är den 1 
mars.

Personligt ombud finns i 245 kommuner vilket motsvarar 84 procent av landets kommuner. 
Alla kommuner i Halland förutom Hylte har personliga ombud.

Det är kommunens socialtjänst som svarar för verksamheten. Falkenbergs kommun har behov 
av ytterligare ombud och ställer sig positiva att dela ett personligt ombud, detta ger 
samordningsvinster när det gäller kringkostnader. Länsstyrelsens handläggare ser detta som 
positivt att dela ombud eftersom det kan vara svårt att vara ensam i rollen.

Handlingar i ärendet
 §21 ON AU Personligt ombud
 Tjänsteskrivelse - Personligt ombud
 Rapport Gemensam öppenvård för socialtjänsten
 Ekonomisk bilaga

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgnämnden beslutar att inrätta personligt ombud i Hylte kommun.

Yrkande
Gunnel Johansson (S) yrkar om ändring att omsorgsnämnden beslutar att inrätta personligt 
ombud.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Gunnel Johanssons (S) yrkande. 
Ordförande finner att nämnden bifaller yrkandet.
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§25

Övriga ärenden 2019 
(2019 ON0004)

Inga övriga ärenden på mötet.
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