
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-03-02    

Omsorgsnämnden    
 

 

Sekreterare .................................................  
 Rebecka Merkel  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Victoria Strand (S)  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Magdalena Barkström (C)  
    

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

Organ Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 2023-03-02   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 13:15-16:30 
  
Beslutande ledamöter Victoria Strand (S) (ordförande), Zofia Sarna (S) (vice ordförande) §§14-27, 

Magdalena Barkström (C) (2:e vice ordförande), Suzana Wiman (SD), Svetlana 
Svensson (V), Jane Hardt (SD) §§28-29 ersätter Zofia Sarna (S) (vice 
ordförande) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Jane Hardt (SD) §§14-27 

Johan Holm Wallentin (S) §§14-15 
  
Övriga närvarande Jörgen Lövgren (omsorgschef) 

Lena Borg (enhetschef) 
Anders Moberg (controller) 
Rebecka Merkel (nämndsekreterare) 
Maria Frobin (tf. medicinskt ansvarig sjuksköterska) 

  
Utses att justera Magdalena Barkström (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§14-29 
 
 

1 (19)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-03-02  
  

Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§14 Val av justerare och godkännande av ärendelista 

§15 Information 

§16 Meddelanden 

§17 Anmälan av delegeringsbeslut 

§18 Ekonomisk uppföljning 2022 - Bokslut 

§19 Resultat- och ekonomisk plan 2023-2026 (REP) - Information detaljbudget 2023 

§20 Internkontrollplan 2022 - Uppföljning 

§21 Kvalitetsberättelse 2022 

§22 Patientsäkerhetsberättelse 2022 

§23 Internkontrollplan 2023 

§24 Utökad handkassa till förebyggande verksamhet 

§25 Ansökan om fondmedel ur Betsy och Edvin Edenholms fond 

§26 Svar på motion- att erbjuda mat från dagcentraler till äldre och utsatta vid tillfällig 
nedstängning 

§27 Tillämpning av samerkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 

§28 Uppföljning av principöverenskommelsen SärNär (Nutritionsöverenskommelsen) 

§29 Övriga ärenden 
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Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§14 

Val av justerare och godkännande av ärendelista  
(2023 ON0007) 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Magdalena Barkström (C) att 
tillsammans med ordförande Victoria Strand (S) justera protokollet.  
Paragrafen är justerad 
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Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§15 

Information  
(2023 ON0003) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
 Ekonomi, god och nära vård, demografi - Jörgen & Anders 
 Kvalitet, patientsäkerhet, verksamhetsmål och arbetsmiljömål - Lena & Maria 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Information 2 mars 

Paragrafen är justerad 
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 2023-03-02  
  

Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§16 

Meddelanden  
(2023 ON0004) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgskontoret har till dagens sammanträde skickat med de handlingar som har inkommit 
till kontoret och som nämnden bör ha kännedom om. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Meddelanden 2 mars 
 Protokoll GNHH 2023-01-25 
 §24 KSAU Tolkning av Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun 
 Ärendebeskrivning -Tolkning av bestämmelser för förtroendevaldas arvode 
 Bestämmelser för förtroendevaldas arvode i Hylte kommun 
 §30 KS Ansökan om investeringsmedel omsorgsnämnden - Bilar 

Paragrafen är justerad 
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§17 

Anmälan av delegeringsbeslut  
(2023 ON0006) 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.  

Beskrivning av ärendet 
Anmälan av delegeringsbeslut för perioden januari 2023. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Delegeringsbeslut 2 mars 
 Delegeringsbeslut SOL januari 2023 
 Delegeringsbeslut anställningar ON januari 2023 
 Anmälan av tagna delegeringsbeslut januari 2023 

Paragrafen är justerad 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§18 

Ekonomisk uppföljning 2022 - Bokslut  
(2022 ON0001) 

Beslut 
Omsorgsnämnden antar förslag till bokslut 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till december visar en positiv avvikelse mot 
budget med 531 tkr, vilket ger 0,3 procent i avvikelse. Nämnden uppfyller därmed 
kommunfullmäktiges nyckeltal för budgetavvikelse med nivån för god kvalitet. 
  
Handlingen ”Uppföljning och redovisning bokslut 2022 ON” följer den 
kommungemensamma mallen men i denna finns det också utrymme att på ett mer detaljerat 
sätt beskriva och förklara det gångna året. Vad det gäller handlingen ”Årsbokslut 2022 ON” 
ska denna ingå i kommunens sammanställda årsbokslut och är därför begränsad med hur 
mycket som får skrivas i respektive kapitel. Den är med andra ord en kortversion av den först 
nämnda handlingen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Bokslut 2022 ON 
 Uppföljning och redovisning bokslut 2022 ON 
 Årsbokslut 2022 ON 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden antar förslag till bokslut 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§19 

Resultat- och ekonomisk plan 2023-2026 (REP) - Information 
detaljbudget 2023  
(2022 ON0002) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av information till förslag till detaljbudget 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-07 om budgetramarna för nämnderna. I handling 
redovisas för hur denna rambudgetberäkning är gjord för omsorgsnämnden samt hur den 
sedan fördelas på nämndens olika verksamheter. Beslut om att anta förslag till detaljbudget 
2023 kommer att tas upp som nytt ärende när förhandling med de fackliga organisationerna 
har skett enligt MBL. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Detaljbudget 2023 ON 
 REP 2023-2026 ON - Detaljbudget 2023 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av information till förslag till detaljbudget 2023. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
Omsorgskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§20 

Internkontrollplan 2022 - Uppföljning  
(2022 ON0020) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av uppföljningen av internkontroll i samband med bokslut 
2022. 

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 delårsbokslut, bokslut, 
patientsäkerhetsberättelse samt kvalitetsberättelse rapportera resultatet från uppföljningen av 
den interna kontrollen för omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning internkontrollplan 2022 
 Internkontrollplan 2022 
 Risk- och väsentlighetsanalys 2022 
 Ärendebeskrivning- Uppföljning internkontrollplan 2022 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av uppföljningen av internkontroll i samband med bokslut 
2022. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§21 

Kvalitetsberättelse 2022  
(2023 ON0024) 

Beslut 
Omsorgsnämnden antar kvalitetsberättelsen för 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS:2011:9) bör 
den som bedriver socialtjänst och/eller verksamhet enligt lagen om stöd till vissa 
funktionshinder (LSS) årligen upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. Från och med år 
2016 har omsorgsnämnden presenterat en sammanhållen kvalitetsberättelse. Syftet 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 
redovisas resultat, vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra verksamhetens kvalitet 
samt vilka prioriterade områden som planeras för 2023. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse- kvalitetsberättelse 
 Kvalitetsberättelse omsorgsnämnden 2022 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden antar kvalitetsberättelsen för 2022. 
 

Paragrafen är justerad 
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§22 

Patientsäkerhetsberättelse 2022  
(2023 ON0025) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av patientsäkerhetsberättelsen för 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 
Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och 
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 
  
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i 
verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse- patientsäkerhetsberättelse 2022 
 Underlag - patientsäkerhetsberättelse 2022 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av patientsäkerhetsberättelsen för 2022.  
 

Paragrafen är justerad 
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§23 

Internkontrollplan 2023  
(2023 ON0023) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av risk- och väsentlighetsanalys och internkontroll för 2023. 
Omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 2023. 

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 delårsbokslut, bokslut, 
patientsäkerhetsberättelse samt kvalitetsberättelse rapportera resultatet från uppföljningen av 
den interna kontrollen för omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse- Internkontroll 2023 
 Internkontrollplan 2023 
 Risk- och väsentlighetsanalys 2023 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av risk- och väsentlighetsanalys och internkontroll för 2023. 
Omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 2023. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 

12 (19)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2023-03-02  
  

Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§24 

Utökad handkassa till förebyggande verksamhet  
(2023 ON0031) 

Beslut 
Omsorgsnämnden beviljar utökad handkassa med betalkort från 800 kr till 2 000 kr till 
Förebyggande verksamheten. Ansvarig är enhetschef Mona Adolfsson. 

Beskrivning av ärendet 
Förebyggande verksamheten har en handkassa med betalkort där inköpsgränsen för nuvarande 
är 800 kr per inköp. Detta är en sedan lång tid tillbaka satt inköpsgräns och utifrån 
verksamhetens behov samt de höga prisökningarna den senaste tiden så är denna inköpsgräns 
alldeles för låg. Efter konsultation med verksamheten förespråkas en rimlig nivå på 
inköpsgränsen vara 2 000 kr. Ansvarig för handkassan kommer att vara enhetschef Mona 
Adolfsson.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Utökad handkassa till Förebyggande verksamheten 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beviljar utökad handkassa med betalkort från 800 kr till 2 000 kr till 
Förebyggande verksamheten. Ansvarig är enhetschef Mona Adolfsson. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§25 

Ansökan om fondmedel ur Betsy och Edvin Edenholms fond  
(2022 ON0027) 

Handlingar i ärendet 
 Testamente Betsy och Edvin Edenholms fond 

Sekretess enligt 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 

Paragrafen är justerad 
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§26 

Svar på motion- att erbjuda mat från dagcentraler till äldre och 
utsatta vid tillfällig nedstängning  
(2022 ON0078) 

Beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen enligt motivering nedan. 
  
Reservation 
Suzana Wiman (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) lämnade den 9 juni 2022 in en motion där hon uppmärksammar 
problematiken med matservering om kommunens dagcentraler tillfälligt stängs för besök. Mot 
bakgrund av detta föreslår hon: 
  

 att vid en eventuell nedstängning av dagcentralerna, erbjuda de som idag äter mat på 
kommunens dagcentraler, att hämta matlådor. 

  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden i 
uppdrag att lämna förslag till svar på motionen utifrån sina ansvarsområden. Svaret ska vara 
inlämnat till kommunledningskontoret senast 24 mars 2023 
  
Bakgrunden till stängningen av de särskilda boende var en föreskrift och allmänna råd 
(HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att 
förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Det gällde alla lokalerna i särskilt boende för 
äldre. Detta ledde till att inte Samhällsbyggnadsnämnden kunde fullfölja sitt uppdrag att 
servera eller tillhandahålla mat där. Om det framöver skulle bli aktuellt med stängningar igen 
pga föreskrifter från myndigheter måste Omsorgsnämnden förhålla sig till det och kan eller 
bör inte göra undantag, allt för att skydda våra mest sköra äldre och utsatta. För de personer 
som under pandemin var i behov av stöd för att få tillgång till färdigställd lunch/middag 
säkerställde Omsorgsnämnden det genom bistånd i form av inköp av färdiga rätter från våra 
livmedelsbutiker alternativt matleveranser av kyld mat. Utifrån omsorgsnämndens 
ansvarsområde finns därför inget behov av att bifalla motionen. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Motion att erbjuda  mat från dagcentraler till äldre och utsatta vid 

tillfällig stängning 
 Motion angående att erbjuda mat från dagcentraler till äldre och utsatta vid tillfällig 

nedstängning 
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 §165 KSAU Motion angående att erbjuda mat från dagcentraler till äldre och utsatta 
vid tillfällig nedstängning - på remiss 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen enligt motivering nedan. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§27 

Tillämpning av samerkansavtal för gemensam nämnd för 
hemsjukvård och hjälpmedel  
(2022 ON0082) 

Beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom ”Tillämpning av 
Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel”. 

Beskrivning av ärendet 
2022-12-07 antog Kommunfullmäktige det reviderade Samverkansavtalet för gemensam 
nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel. Avtalet trädde i kraft 2023-01-01. I sambandet med 
framtagandet av avtalet framkom behov att tydligt beskriva former för samverkan som 
förenklar arbetsgången vid beredningsärende till GNHH, därav har en rutin för tillämpning av 
avtalet tagits fram av Regional Utvecklingsgrupp God och nära vård utsedda representanter 
inom Region Halland och kommunerna i Halland. Rutinen för tillämpning av 
Samverkansavtal GNHH finns som bilaga i ärendet.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Tillämpning av Samverkansavtal för gemensam nämnd för 

hemsjukvård och hjälpmedel 
 Rutin för Tillämpning av Samverkansavtalet för gemensam nämnd för hemsjukvård 

och hjälpmedel 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom ”Tillämpning av 
Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel”. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§28 

Uppföljning av principöverenskommelsen SärNär 
(Nutritionsöverenskommelsen)  
(2023 ON0032) 

Beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom rapporten ”Uppföljning 
av SärNär – principöverenskommelse mellan Region Halland och Hallands kommuner” 
(Nutritionsöverenskommelsen)  

Beskrivning av ärendet 
År 2017 fattade Region Halland och de halländska kommunerna beslut om att ingå i 
principöverenskommelsen gällande SärNär (i fortsättningen: Nutritionsöverenskommelsen). 
Samtidigt beslutade alla involverade parter att gemensamt följa upp 
Nutritionsöverenskommelsen inom två år från ikraftträdandet som var den 1 januari 2018. 
Uppföljningen har dröjt på grund av coronapandemin men har genomförts under 2021 och 
resulterade i den bifogade uppföljningsrapporten. Under uppföljningsarbetet identifierades ett 
antal utvecklingsmöjligheter, dels för Region Halland, dels för kommunerna och dels vissa 
utvecklingsmöjligheter som är gemensamma för parterna. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av principöverenskommelsen SärNär 

(nutritionsöverenskommelsen) 
 Rapport -Uppföljning av nutritionsöverenskommelsen 
 Nutritionsöverenskommelse (SärNär) 2017-02-03 
 Beslutsförslag - Uppföljning av principöverenskommelsen SärNär 

(Nutritionsöverenskommelsen) 
 Missiv - Uppföljning av principöverenskommelsen SärNär 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom rapporten ”Uppföljning 
av SärNär – principöverenskommelse mellan Region Halland och Hallands kommuner” 
(Nutritionsöverenskommelsen)  
  
 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§29 

Övriga ärenden  
(2023 ON0005) 

Inbjudan utbildning 
Ordförande Victoria Strand (S) informerar nämndens ledamöter och ersättare om SKR's 
digitala utbildning i god och nära vård, och uppmanar alla som har möjlighet att delta. 
Utbildningen kommer att äga rum den 19e april kl. 15:00 – 16:30. 
  
Initiativärende 
Suzana Wiman (SD) inkommer med ett initativärende gällande grundläggande kunskap kring 
autism hos våra boendestödjare. Omsorgskontoret tar emot ärendet för beredning.  
  
 

Paragrafen är justerad 
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