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Sekreterare .................................................  
 Susanne Ohlsson  

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

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Rolf Kenneryd (C)  
    

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

Organ Omsorgsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2021-12-16   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 11:00-12:00 
  
Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice 

ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande) 
  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Anders Moberg (controller) §§99-106 

Elin Svensson (kvalitetsutvecklare) 
Jörgen Lövgren (omsorgschef) 
Lena Borg (enhetschef) 
Susanne Ohlsson (sekreterare) 
Anna Örnstedt (omsorgshandläggare) §§95-98 

  
Utses att justera Rolf Kenneryd (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§94-106 
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ÄRENDELISTA 
§94 Godkännande av ärendelista och val av justerare 

§95 Bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS, extern placering 

§96 Bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS, extern placering 

§97 Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS, extern utförare 

§98 Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS, extern utförare 

§99 Information 

§100 Meddelanden 

§101 Ombudgetering investeringar 

§102 Resultat- och ekonomisk plan 2022-2025 (REP) - Detaljbudget 2022 

§103 Sammanträdestider omsorgsnämnden 2022 

§104 Remiss Gatubelysningspolicy 

§105 Implementering av kommunstyrelsens beslut rörande personal i omsorgsnära verksamhet 

§106 Övriga ärenden 
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§94 

Godkännande av ärendelista och val av justerare  
(2021 ON0016) 

Beslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskott godkänner ärendelistan och väljer Rolf Kenneryd (C) att 
tillsammans med ordförande Gunnel Johansson (S) justera protokollet. 
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§95 

Bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS, extern placering 
  
Sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen 26 kap 1 §.  
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§96 

Bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS, extern placering 
  
Sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen 26 kap 1 §.  
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§97 

Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS, extern utförare 
  
Sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen 26 kap 1 §.  
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§98 

Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS, extern utförare 
  
Sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen 26 kap 1 §.  
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§99 

Information  
(2021 ON0003) 

Beslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
- Information om läget kopplat till corona och covid-19 
- Information om öppning av mötesplatser 
- Ekonomisk uppföljning 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Information ON december 2021 

Beslutet skickas till  
- 
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§100 

Meddelanden  
(2021 ON0004) 

Beslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskott har tagit del av meddelanden. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgskontoret har till dagens sammanträde skickat med de handlingar som kommit in till 
omsorgskontoret och som omsorgsnämnden bör ha kännedom om. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Meddelanden 2021 
 Protokollsutdrag KF § 158 Resultat- och ekonomisk plan (REP) 2022-2025 (inkl. 

bilagor) 
 Protokoll för Patientnämnden Halland §§ 47-60, Sammanträdesdatum  2021-11-03 
 Protokoll KPR 2021-10-12 
 §225 KS Beslut om att inte göra prognos efter 11 månaders utfall 
 §177 KS Begäran om Covidmedel 
 §224 KS Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och dess utskott 2022 

Beslutet skickas till  
- 
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§101 

Ombudgetering investeringar  
(2021 ON0092) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta ombudgetera 372 000 kr av 
raminvesteringsbudgeten till 2022 samt 400 000 kr i investeringar för korttidsboendet. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsnämnden behöver begära ombudgering av två investeringar från 2021 till 2022. Det 
rör sig om raminvestering och utrustning korttidsboende LSS. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse-Ombudgetering investeringar 
 Ombudgetering utrustning korttidsboende LSS 2021 till 2022 
 Ombudgetering raminvestering 2021 till 2022 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta ombudgetera 372 000 kr av 
raminvesteringsbudgeten till 2022 samt 400 000 kr i investeringar för korttidsboendet. 
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§102 

Resultat- och ekonomisk plan 2022-2025 (REP) - Detaljbudget 2022  
(2021 ON0002) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden antar förslag till detaljbudget 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-11 om budgetramarna för nämnderna. I 
förutsättningarna för beslutet har tillägg gjorts där det beskrivs att detta beslut avser steg 1 i 
processen. Steg 2 i budgetprocessen innebär att kommunfullmäktige beslutar om 
kompletterande budgetramar när Riksdagen tagit beslut om förutsättningarna för 
kommunerna. 
  
Avseende verksamhetens prioritering med kvalitet avvaktar omsorgsnämnden 
kommunfullmäktiges beslut enligt steg 2. 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse- Detaljbudget 
 Omsorgsnämnden resultat och ekonomisk plan 2022-2025 detaljbudget 2022 (002) 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden antar förslag till detaljbudget 2022. 
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§103 

Sammanträdestider omsorgsnämnden 2022  
(2021 ON0084) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar om följande sammanträdestider 2022:  
  
Arbetsutskottet                       Nämnd 
13/1 (individärenden) 
10/2                                         24/2 
10/3                                         22/3 (OBS! Tisdag) 
14/4 (Förmiddag)                       28/4 
12/5                                         25/5 (Ons pga Kristihimmelsfärdsdag. Förmiddag) 
9/6                                           23/6 (Förmiddag) 
21/7 (individärenden) 
18/8                                         1/9 
8/9                                          22/9 
13/10                                       27/10 
10/11                                       24/11 
1/12                                         15/12 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsnämnden ska besluta om sammanträdestider för 2022. Omsorgskontoret har tagit 
fram ett förslag.  
  
Utöver nämndens sammanträdestider finns det vissa datum som är viktiga för nämnden att 
känna till, 
men de berör främst nämndens presidium: 
- 7 mars (uppstart resultat- och ekonomisk plan) 
- 15 mars (samråd med kommunstyrelsen) 
- 13 september (heldag kring nämndernas analyser med kommunstyrelsen) 
- 4 oktober (samråd med kommunstyrelsen) 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse Sammanträdestider omsorgsnämnden 2022 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar om följande sammanträdestider 2022:  
  
Arbetsutskottet                       Nämnd 
13/1 (individärenden) 
10/2                                         24/2 
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10/3                                         24/3 
14/4 (Förmiddag)                       28/4 
12/5                                         25/5 (Ons pga Kristihimmelsfärdsdag. Förmiddag) 
9/6                                           23/6 (Förmiddag) 
21/7 (individärenden) 
18/8                                         1/9 
8/9                                          22/9 
13/10                                       27/10 
10/11                                       24/11 
1/12                                         15/12 
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§104 

Remiss Gatubelysningspolicy  
(2021 ON0085) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens föreslagna 
Gatubelysningspolicy och beslutar att lämna synpunkter på remissen i enlighet med 
tjänsteskrivelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till ”Gatubelysningspolicy för Hylte 
kommun” eftersom det saknas ett styrdokument för att hantering av kommunens 
gatubelysningsnät. En förankrande belysningspolicy behövs för att kunna arbeta aktivt och 
effektivt med frågor gällande drift/underhåll, åtgärder, behov och investeringar i förhållande 
till kommunens gatubelysningsnät.  
  
Innan förslaget skickas till kommunfullmäktige har samhällsbyggnadsnämnden skickat 
ärendet på remiss till kommunens nämnder, rådgivande organ, Hyltebostäder samt andra 
berörda myndigheter. Svar på remissen ska vara inlämnat till samhällsbyggnadskontoret 
senast den 31 december 2021. 
  
Omsorgskontoret anser att det i samhällsbyggnadsnämndens föreslagna Gatubelysningspolicy 
bör tas en större hänseende till gatubelysningens viktiga funktion för tryggheten och 
framkomligheten för äldre och personer med funktionsvariationer. 
  
I Vägbelysningshandboken (2019) av Trafikverket står det att vägar och övergångställen med 
ojämnt vägunderlag och kanter är viktiga att belysa för att förhindra fallolyckor för äldre 
personer med nedsatt mörkerseende (2019:8,56). Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att 
äldre människor skadar sig (Folkhälsomyndigheten 2021). Nedsatt synförmåga är en orsak till 
att fallrisken ökar med stigande ålder (ibid). Enligt rapporten Skador bland äldre från MSB är 
snubbling och snavning tillsammans med halka de vanligaste orsakerna bakom fallolyckor i 
trafiken (2014:9). Omsorgskontoret önskar därmed att vägunderlaget ska tas i beaktning när 
kommunens gatubelysningspolicy utformas. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden Gatubelysningspolicy 
 §81 SBN Gatubelysningspolicy 
 Gatubelysningspolicy 
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Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av samhällsbyggnadsnämndens föreslagna 
Gatubelysningspolicy och beslutar att lämna synpunkter på remissen i enlighet med 
tjänsteskrivelsen.  
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§105 

Implementering av kommunstyrelsens beslut rörande personal i 
omsorgsnära verksamhet  
(2021 ON0083) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar anta vaccinationskrav för personal i omsorgsnära verksamheter på 
omsorgskontoret. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgskontoret har tagit fram beslutsunderlag på hur implementeringen av 
kommunstyrelsens beslut om personal i omsorgsnära verksamhet ska implementeras. Det står 
beskrivet i ärendebeskrivningen. 
  
  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Implementering av vacciantiionskrav för personal i omsorgsnära 

verksamheter 
 Ärendebeskrivning-Implementering av vaccinationskrav för personal i omsorgsnära 

verksamheter 
 §198 KS Förutsättningar för att begränsa Covid-19, fråga om personal i omsorgsnära 

verksamhet 
 §82 ON Implementering av kommunstyrelsens beslut rörande personal i omsorgsnära 

verksamhet 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar anta vaccinationskrav för personal i omsorgsnära verksamheter på 
omsorgskontoret. 
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§106 

Övriga ärenden  
(2021 ON0005) 

  
Inga nya ärenden vid dagens sammanträde.  
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