
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-01-10

Omsorgsnämnden

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

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Kerstin Alexén (SD)

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

Organ Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-01-10
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 13:15-15:45

Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice 
ordförande), Maj Brodin Johansson (C) (2:e vice ordförande), Kerstin Alexén 
(SD), Anwar Hassan (C), Ingegerd Torhall (L)  ersätter Agneta Johansson (L), 
Per-Åke Eriksson (V)  ersätter Svetlana Svensson (V)

Ej tjänstgörande ersättare Mustafe Yuusuf (S)
Ingrid Johansen (S)
Ewa Gunnarsson (SD)
Carina Sjöberg (C)

Övriga närvarande Berit Winbladh (omsorgschef)
Cecilia Harley (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Lena Borg (enhetschef)
Anton Larsson (nämndsekreterare)
Charlotte Gudmundsson (undersköterska) §10
Terese Borg (ekonom) §§1-9

Utses att justera Kerstin Alexén (SD)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§1-11
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ÄRENDELISTA
§1 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§2 Information 2019

§3 Val av arbetsutskott

§4 Val till kommunala pensionärsrådet (KPR)

§5 Val till kommunala tillgänglighetsrådet (KTR)

§6 Val till lokala folkhälsorådet

§7 Val till brottsförebyggande rådet (BRÅ)

§8 Meddelanden 2019

§9 Detaljbudget 2019

§10 Fjärrtillsyn

§11 Övriga ärenden 2019
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§1

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2019 ON0015)

Beslut
Omsorgsnämnden flyttar ärendet Information 2019  till punkt två på ärendelistan, som sedan 
godkänns. Omsorgsnämnden väljer Kerstin Alexén (SD) att tillsammans med ordförande 
Gunnel Johansson (S) justera protokollet.
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§2

Information 2019 
(2019 ON0003)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Anton Larsson, nämndsekreterare, informerar om nämndprocessen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Information ON januari 2019
 Reglemente Omsorgsnämnden
 Delegeringsordning Omsorgsnämnden
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§3

Val av arbetsutskott 
(2019 ON0016)

Beslut
Omsorgsnämnden väljer följande ledamöter och ersättare till omsorgsnämndens arbetsutskott 
för mandatperioden 2019-2022:
 
Ledamot                                                          Ersättare
1. Gunnel Johansson (S)                                  1. Svetlana Svensson (V)
2. Maria Johansson Arnström (S)                    2. Ingegerd Torhall (L) 
3. Maj Brodin Johansson (C)                           3. Kerstin Alexén (SD)
 

Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden ska välja ett arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022. Arbetsutskottet 
består av tre ledamöter och tre ersättare. Enligt kommunens reglemente ska ordförande och 
vice ordförande ingå i arbetsutskottet.

Arbetsutskottets uppgift är att bereda ärenden som behandlas av omsorgsnämnden. 
Arbetsutskottet beslutar i individärenden.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Val av arbetsutskott

Beslutet skickas till 
Enligt rutin
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§4

Val till kommunala pensionärsrådet (KPR) 
(2019 ON0020)

Beslut
Omsorgsnämnden väljer följande ledamöter och ersättare till kommunala pensionärsrådet för 
mandatperioden 2019-2022:
 
Ledamot                                                         Ersättare
1. Gunnel Johansson (S)                                 1. Ingrid Johansen (S)
2. Svetlana Svensson (V)                                2. Per-Åke Eriksson (V) 
3. Kerstin Alexén (SD)                                   3. Maj Brodin Johansson (C)
 

Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden ska välja tre ledamöter och tre ersättare till kommunala pensionärsrådet 
(KPR).
 
Rådet är ett referensorgan till omsorgsnämnden, övriga kommunala organ samt 
pensionärsorganisationerna i frågor av allmän betydelse och av övergripande karaktär för 
pensionärer. Med pensionärer menas både ålderspensionärer och personer med sjukersättning. 
Rådet är organisatoriskt knutet till omsorgsnämnden. Det är omsorgsnämndens ansvar att 
påkalla val från pensionärsorganisationerna.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Val till kommunala pensionärsrådet
 Reglemente Kommunala pensionärsrådet

Beslutet skickas till 
Enligt rutin
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§5

Val till kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) 
(2019 ON0018)

Beslut
Omsorgsnämnden väljer följande ledamot och ersättare till kommunala tillgänglighetsrådet 
för mandatperioden 2019-2022:
 
Ledamot                                                          Ersättare
1. Maria Johansson Arnström (S)                    1. Ewa Gunnarsson (SD)
 

Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden ska välja en ledamot och en ersättare till kommunala tillgänglighetsrådet 
(KTR) för mandatperioden 2019-2022.
 
Kommunala tillgänglighetsrådet är ett referensorgan till arbets- och näringslivsnämnden, 
barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen för samråd mellan dessa nämnder, kommunstyrelsen, övriga kommunala 
organ och handikapporganisationerna i frågor av allmän betydelse och av övergripande 
karaktär för personer med funktionsnedsättning. Det kommunala tillgänglighetsrådet är 
organisatoriskt knutet till samhällsbyggnadsnämnden.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Val till kommunala tillgänglighetsrådet
 Reglemente Kommunala tillgänglighetsrådet

Beslutet skickas till 
Enligt rutin
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§6

Val till lokala folkhälsorådet 
(2019 ON0019)

Beslut
Omsorgsnämnden väljer följande ledamöter lokala folkhälsorådet för mandatperioden 2019-
2022:
 
Ledamöter                                                      
1. Gunnel Johansson (S)                               
2. Kerstin Alexén (SD)               

Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden ska utse två ledamöter till lokala folkhälsorådet för mandatperioden 2019-
2022.

Lokala folkhälsorådet har som uppgift att gemensamt samordna folkhälsoaspekten. Rådet är 
inget beslutande organ utan ett beredningsorgan åt respektive huvudman. Rådet består av 
representanter från Region Halland och kommunens nämnder och styrelser.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Val till lokala folkhälsorådet
 Skrivelse - Inför val av ledamöter i Folkhälsorådet 2019
 Folkhälsorådets verksamhetsplan 2017-2018

Beslutet skickas till 
Region Halland
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§7

Val till brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
(2019 ON0017)

Beslut
Omsorgsnämnden väljer följande ledamot och ersättare till brottsförebyggande rådet för 
mandatperioden 2019-2022:
 
Ledamot                                                          Ersättare
1. Mustafe Ahmed (S)                                     1. Anwar Hassan (C)

Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden ska välja en ledamot och en ersättare till brottsförebyggande rådet (BRÅ) 
för mandatperioden 2019-2022.
 
BRÅ är ett referensorgan till samhällsbyggnadsnämnden, arbets- och näringslivsnämnden, 
barn- och ungdomsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen. Samråd sker mellan nämnderna, kommunstyrelsen, övriga kommunala 
organ, lokala samhällsföreningar och polisen, samt näringslivet. Brottsförebyggande rådet är 
organisatoriskt knutet till arbets- och näringslivsnämnden.
 
Rådet hanterar frågor av allmän betydelse och övergripande karaktär i brottsförebyggande 
syfte. För att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Val till brottsförebyggande rådet
 Reglemente Brottsförebyggande rådet

Beslutet skickas till 
Enligt rutin
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§8

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
 §238 KS Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun - Prognos
 Inspektionsrapport - Solgatans korttidsboende
 Protokoll Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2018-11-23
 Protokoll Patientnämnden Halland 2018-12-06
 §163 KF Överförmyndarnämnden
 §162 KF Patientnämnden
 §161 KF Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
 Utjämning av LSS-kostnader 2019, Utfall december
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§9

Detaljbudget 2019 
(2018 ON0105)

Beslut
Omsorgsnämnden antar omsorgskontorets förslag till detaljbudget 2019.

Beskrivning av ärendet
Omsorgskontorets förslag till detaljbudget 2019 efter Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-
29. Förslaget kommer att kompletteras med resurser per serviceåtagande, efter att den 
kommunövergripande översynen av ändrad modell för kapitalkostnader och hyror är klar.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Omsorgsnämnden detaljbudget 2019
 Omsorgsnämnden detaljbudget 2019 181205

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden antar omsorgskontorets förslag till detaljbudget 2019.

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Omsorgskontoret
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§10

Fjärrtillsyn 
(2018 ON0106)

Beslut
Omsorgnämnden har tagit del av slutrapporten och ställer sig bakom införande av fjärrtillsyn 
som alternativ till fysisk tillsyn. Omsorgsnämnden ska få kontinuerlig uppföljning av 
fjärrtillsynen och innan nästa upphandling skall omsorgskontoret redovisa en mer omfattande 
uppföljning.

Beskrivning av ärendet
Idag utförs ett stort antal nattillsyner i Hylte kommuns omsorgsverksamhet. Syftet med 
tillsynerna är att se till att omsorgstagaren befinner sig på bestämd plats och att allt är bra. 
Körsträckorna till och från tillsynerna kan bli långa och vägarna kan vara riskfyllda. Ibland 
kör omsorgspersonalen upp mot 50 km enkel resa för ett tillsynsbesök. Tidigare forskning 
visar att fysiska tillsyner under natten kan påverka omsorgstagarens allmänna tillstånd och 
livskvalitet. Vid fysisk tillsyn kan omsorgstagaren exempelvis bli störd av att dörren öppnas, 
lamporna tänds, eller känner oro över att någon är, har varit, eller skall komma in i bostaden.

Under hösten 2018, genomfördes ett pilotprojekt av fjärrtillsyn med kamera, som alternativ 
till fysisk tillsyn. Totalt tre omsorgstagare deltog i projektet som varade sex veckor. 
Deltagandet var frivilligt och alla deltagare gav samtycke till att vara med i projektet. En 
kamera och router installerades i omsorgstagarens hem. Själva tillsynen utfördes genom att en 
operatör på DoroCares trygghetscentral aktiverade kameran och tittade på filmen. Vid 
avvikande utfall av tillsynen, utför operatören tillsynen igen efter 20 minuter. Är 
omsorgstagaren tillbaka i sängen görs inga åtgärder. Är omsorgstagaren däremot inte på plats, 
meddelas natt-teamet på sms. Natt-teamet gör då en traditionell fysisk tillsyn, det vill säga 
man åker ut till omsorgstagaren. Under projekttiden undersöktes utrustningens kvalitet i form 
av drift och säkerhet.

På det stora hela visar resultaten att kameran var en driftsäker och enkel tillsynsmetod att 
arbeta med. I projektets start rapporterades dock några tillfällen där kameran inte fungerade 
som den skulle på grund av brister den mobila uppkopplingen. Felet åtgärdades snabbt med 
mindre korrigeringar såsom omplacering av kamera eller router. Resultaten visar även att 
omsorgstagarna har känt sig trygga med kameran under projekttiden och har ej blivit störda på 
natten. Medarbetarna beskriver positiva upplevelser av att använda kameran som 
tillsynsmetod. Likaså rapporterar de minskad bilkörning (600 km/ månad) och ökad tid för att 
utföra andra arbetsuppgifter.
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Fjärrtillsyn med kamera är enkel, trygg och driftsäker metod att utföra tillsyner på natten i 
Hylte kommun. Omsorgstagarna känner sig trygga och medarbetarna upplever mindre stress 
och säkrare arbetsmiljö eftersom de spenderar mindre tid på vägarna, samt kan ägna arbetstid 
till andra arbetsuppgifter som främjar mervärde, kvalitet eller utveckling i Hylte kommuns 
omsorg.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Fjärrtillsyn

Förslag till beslut
Omsorgnämnden har tagit del av slutrapporten och ställer sig bakom införande av fjärrtillsyn 
som alternativ till fysisk tillsyn.

Yrkanden
Gunnel Johansson (S) yrkar om tillägg att omsorgsnämnden ska få kontinuerlig uppföljning 
av fjärrtillsynen och innan nästa upphandling ska omsorgskontoret redovisa en mer 
omfattande uppföljning.
 

Beslutsgång
Ordförande frågar om omsorgsnämnden bifaller eller avslår Gunnel Johanssons (S) yrkande. 
Ordförande finner att omsorgsnämnden bifaller yrkandet.
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§11

Övriga ärenden 2019 
(2019 ON0004)

Inga övriga ärenden på mötet.
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