
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-06-20

Omsorgsnämnden

Sekreterare .................................................
Sara Lall

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

Underskrifter

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

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

Organ Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-06-20
Datum för anslags 
uppsättande

2019-06-25 Datum för anslags 
nedtagande

2019-06-25

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:15-11:40

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

Ej tjänstgörande ersättare Ewa Gunnarsson (SD)
Per-Åke Eriksson (V)

Övriga närvarande Berit Winbladh (omsorgschef)
Lena Borg (enhetschef)
Sara Lall (nämndsekreterare)
Kristina Carlo (controller) §§44-47
Cecilia Harley (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Erika Brinkesjö (kvalitetsutvecklare) §§44-45
Patrik Roos (löne- och systemansvarig) §45
Gunilla Lundberg (enhetschef) §45
Marina Torstensson (kvalitetsutvecklare) §45
Sophia Lehnberg (medicinskt ansvarig sjuksköterska) §§45-55

Utses att justera Kerstin Alexén (SD)

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2019-06-25   

Protokollet omfattar §§44-55
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Mötesdatum sid 3
2019-06-20

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§44 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§45 Information ON maj 2019

§46 Meddelanden 2019

§47 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019

§48 Anmälan av delegeringsbeslut 2019

§49 Utredning av habiliteringsersättning

§50 Granskning debitering av avgifter

§51 Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland

§52 Remiss – Revidering Avfallsföreskrift

§53 Försäljning- och växelkassa LSS Daglig verksamhets affär

§54 Uppgiftsfördelning arbetsmiljö

§55 Övriga ärenden 2019
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§44

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2019 ON0015)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner ärendelistan med tillägg av extra ärenden (§§ 53-54) och 
väljer Kerstin Alexén (SD) att tillsammans med ordförande Gunnel Johansson (S) justera 
protokollet.
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§45

Information ON maj 2019 
(2019 ON0003)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Omsorgskontoret informerar om vad som är på gång inom verksamheterna.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Information ON juni 2019
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§46

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
 §54 ON AU Meddelanden 2019
 Tjänsteskrivelse - Meddelanden 2019
 Protokoll KPR 2019-05-22
 TEMA-dagen 2019 - save the date
 Välkommen till Regionpensionärsrådets temadag 18 oktober 2019 - save the date!
 Resultat medarbetarenkät omsorgskontoret  2018
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Mötesdatum sid 7
2019-06-20

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§47

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 
(2019 ON0001)

Beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 5 månader 2019.
Omsorgsnämnden ser en uppenbar fara för försämrad kvalitet för medborgarna när det gäller 
ansökningar om behov av hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen och LSS. Det kan vara att 
uppföljningar inte kan utföras, men även innebära att nyansökningar får långa 
handläggningstider och därför tar det lång tid innan den enskilde kan få den hjälp och stöd 
den har behov av. Det innebär att omsorgsnämnden i dagsläget har svårighet att 
uppfylla lagstadgade krav. Arbetssituationen för omsorgshandläggarna är oerhört ansträngd 
och nämnden ser ett behov av förstärkning trots det rådande anställningsstoppet i 
kommunen. Konsekvenserna av en kortsiktig besparing kan istället innebära merkostnader på 
längre sikt.

Beskrivning av ärendet
Prognos grundas på utfall till och med maj månad 2019, utifrån det uppföljningsmaterial som 
presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden, 
exklusive personlig assistans och externa placeringar, en positiv avvikelse om ca 1 715 tkr (t 
om april -706 tkr).

Nämnden har under maj fått tilläggsbudget för personlig assistans motsvarande 3 400 tkr.

I samband med REP 2020-2023, fick omsorgsnämnden 1 000 tkr till tjänster inom området 
digitalisering år 2019 och 2020. Ansökan/behovsprövning av dessa tjänster avslogs av 
personalutskottet i maj, vilket innebär en positiv årsavvikelse mot budget om ca 800 tkr.

Om den negativa avvikelsen inom personlig assistans (ca 1 211 tkr) och externa placeringar
(ca 840 tkr inkluderas), prognostiserar nämnden en negativ årsavvikelse mot budget om totalt 
ca 336 tkr (t om april – 5 415 tkr).

Den positiva avvikelsen (exklusive personlig assistans och externa placeringar), beror bland 
annat på effekter av ökad möjlighet till samordning inom LSS och socialpsykiatrins 
verksamhetsområden samt att Samordningsenhetens uppstart är försenad. Årsprognosen för 
externa placeringar har sedan mars förbättrats med ca 900 tkr, vilket beror på avslutade 
ärenden. Inom personlig assistans kommer kommunen att få retroaktiv ersättning från 
Försäkringskassan om ca 670 tkr, avser kostnad för utförd assistans i avvaktan på domslut 
gällande överklagade beslut.
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Handlingar i ärendet
 §55 ON AU Ekonomisk uppföljning efter 5 månader 2019
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter 5 månader 2019
 Uppföljning och redovisning ekonomi - Maj 2019 med statistik, uppdaterad version 

efter ONau 2019-06-04

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 5 månader 2019. Omsorgsnämnden begär 
tilläggsanslag 2019 motsvarande 336 tkr,

alternativt

beslutar uppdra åt omsorgskontoret att konsekvensbeskriva effektiviseringar motsvarande 336 
tkr.

 
Yrkanden
Gunnel Johansson (S) yrkar att omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 5 månader 
2019 och att vidarebefordra följande yttrande till kommunstyrelsen:
Omsorgsnämnden ser en uppenbar fara för försämrad kvalitet för medborgarna när det 
gäller ansökningar om behov av hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen och LSS. Det kan vara 
att uppföljningar inte kan utföras, men även innebära att nyansökningar får långa 
handläggningstider och därför tar det lång tid innan den enskilde kan få den hjälp och stöd 
den har behov av. Det innebär att omsorgsnämnden i dagsläget har svårighet att 
uppfylla lagstadgade krav.
Arbetssituationen för omsorgshandläggarna är oerhört ansträngd och nämnden ser ett behov 
av förstärkning trots det rådande anställningsstoppet i kommunen. Konsekvenserna av en 
kortsiktig besparing kan istället innebära merkostnader på längre sikt.

Maj Brodin Johansson (C) yrkar bifall till Gunnels förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande Gunnel Johansson (S) ställer kontorets förslag mot sitt eget yrkande och finner att 
nämnden beslutar enligt ordförandes yrkande.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§48

Anmälan av delegeringsbeslut 2019 
(2019 ON0006)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut för perioden maj 2019.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Anmälan av delegeringsbeslut maj 2019
 Anställningar maj 2019
 Delegationsbeslut SoL maj 2019
 Delegationsbeslut LSS maj 2019
 Delegeringsbeslut -  Avskrivningar kundfordringar juni 2019

Förslag till beslut
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§49

Utredning av habiliteringsersättning 
(2018 ON0052)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av utredningen om habiliteringsersättning och beslutar att på 
försök införa habiliteringsersättning under tiden 2019-07-01 till och med 2019-12-31. Beslutet 
omfattar deltagare med insats daglig verksamhet enligt LSS och stimulansersättning till 
deltagare med insats dagverksamhet insats för psykiskt funktionshindrade enligt SoL. Det 
innebär en ersättning med 70 kr för heldag och 35 kr för halvdag. Noggrann kommunicering 
om vad beslutet innebär ska ske till berörda. Utvärdering av försöket ska ske under 
hösten 2019 och resultatet redovisas till omsorgsnämnden i december 2019.

Beskrivning av ärendet
Habiliteringsersättning är en ersättning som individer på daglig verksamhet kan erhålla. 
Habiliteringsersättning är inte reglerat i lag, förordning eller föreskrift, men är ett sätt att 
stimulera individen att delta i verksamheten (prop. 1992/93:159). Habiliteringsersättningen är 
alltså frivillig för kommuner att betala ut, men cirka 88 procent av Sveriges kommuner har 
idag en habiliteringsersättning (Regeringskansliet 2017). Statsbidraget riktar sig enbart till de 
individer som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS, vilket gör att deltagare med beslut 
om dagverksamhet/sysselsättning enligt SoL inte kan ta del av statsbidraget.

Enligt ett regeringsbeslut den 18 december 2017 kan landets kommuner rekvirera ett 
statsbidrag för att införa eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet 
enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (Regeringskansliet 2017).

Utlysning att rekvirera statsbidrag finns också för 2019 och Hylte kommun kan rekvirera 
336 179 kr i statsbidrag.

I en pågående nationell LSS-utredning där syftet bland annat är att se över delar LSS har 
utredaren även fått i tilläggsdirektiv att se över frågan om habiliteringsersättning. Utredningen 
ska vid behov lämna lagstiftningsförslag i syfte att säkerställa en likformig utformning av 
habiliteringsersättning i kommunerna (SOU 2017:120).

Handlingar i ärendet
 §56 ON AU Utredning av habiliteringsersättning
 Tjänsteskrivelse - Utredning av habiliteringsersättning
 Utredning av habiliteringsersättning
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Yrkanden
Gunnel Johansson (S) yrkar på att omsorgsnämnden ska besluta enligt arbetsutskottets förslag 
med ändringen att 'heldag' och 'halvdag' inte preciseras i timmar.
 
Beslutsgång
Ordförande Gunnel Johansson (S) ställer arbetsutskottets förslag mot sitt eget yrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt ordförandes yrkande.
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§50

Granskning debitering av avgifter 
(2018 ON0083)

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar skicka svar gällande granskning av debitering av avgifter enligt 
sammanfattningen till kommunens revisorer.

Beskrivning av ärendet
De förtroendevalda revisionerna i Hylte kommun har utifrån sin riskbedömning beslutat att 
genomföra en fördjupad granskning avseende debitering av avgifter. Syftet med granskningen 
är att besvara följande revisionsfråga:
 
Är den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom omsorgskontoret, barn- och 
ungdomsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden tillräcklig?

 I granskningen framgår det att den interna kontrollen vid debitering av avgifter inte är 
helt tillräcklig. Detta grundar sig i att kontroller vid debiteringsprocessen inte är 
tillräckligt dokumenterad. Delar av processen kring debiteringsverksamheten är 
manuell och bör systematiseras för att stärka den interna kontrollen. Med anledning av 
detta ställer revisionen följande frågor som skriftligt önskas besvaras av 
samhällsbyggnadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och omsorgsnämnden.
 

Vilka åtgärder ämnar nämnderna vidta för att säkerställa att tillräckliga kontroller och 
uppföljning finns som säkerställer att avgifterna blir korrekt redovisade?

 Internkontroll inför avgiftsåret 2020 utifrån gällande lagar och förordningar kommer 
att genomföras.
 

Vilka åtgärder ämnar nämnderna vidta med anledning av att det saknas en fullständig 
dokumenterad kontrollrutin för att säkerställa att avgifterna blir korrekt redovisade?

 Tillämpningsanvisningar inklusive kontrollrutiner för debitering av avgifter kommer 
att upprättas under hösten 2019 för beslut i omsorgsnämnden.
 

Handlingar i ärendet
 §57 ON AU Beslut om svar på missiv gällande granskning av debitering av avgifter
 Tjänsteskrivelse - Beslut om svar på missiv gällande granskning av debitering av 

avgifter
 Granskningsrapport - Intern kontroll vid debitering av avgifter
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 Missivbrev - Granskning av intern kontroll avgifter debitering

Beslutet skickas till 
Revisionen i Hylte kommun
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§51

Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland 
(2019 ON0055)

Beslut
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna reglemente för 
Patientnämnden i Halland. Reglementet ska gälla från och med 2020-01-01.

Beskrivning av ärendet
Region Halland har översänt förslag på reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland för 
godkännande i samtliga kommunfullmäktige. Kommunerna har inför revideringen getts 
tillfälle att lämna synpunkter, vilka har inarbetats i förslaget.

Handlingar i ärendet
 §58 ON AU Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland
 Tjänsteskrivelse - Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland
 Missivbrev - Förslag till reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland
 Förslag till reviderat reglemente för Patientnämnden i Halland
 Reglemente för patientnämnden Halland 2015

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

14 / 19



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 15
2019-06-20

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§52

Remiss – Revidering Avfallsföreskrift 
(2019 ON0056)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av Remiss – revidering renhållningsordning för Hylte kommun 
del 1 och del 2 och lämnar yttrande enligt sammanfattningen av ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Enligt kontorshandboken i Hylte kommun bör benämningen på avfallsplan- och 
avfallshantering kallas riktlinjer istället för föreskrifter. En föreskrift är alltid utfärdad av en 
statlig myndighet efter bemyndigande av Regeringen.

Del 1 Avfallsplan

2.1 näst sista punkt: Behöver förtydligas. Vem gör vad när det gäller mål och åtgärder för att 
förebygga och minska avfallets mängd från kommunens egna verksamheter?

3.1 Matsvinnet ska minska inom kommunala verksamheter – Saknas: Omsorgskontoret i 
samarbete med Hyltebostäder.

4.1 2:a stycket: Föreslagen ändring: på alla kommunala arbetsplatser och på kommunens 
skolor, särskilda boenden och bostad med särskild service.

6. Sista meningen: Vad innebär det för omsorgsnämnden?

Bilaga 1, 6.2: näst sista kolumnen: Särskilda boenden har inte brunt kärl för utsortering för 
matavfall.

Del 2 Föreskrifter för avfallshantering

4 § sista meningen: Vad innebär detta för omsorgsnämnden?

14 § andra stycket: föreslagen ändring: Avfallskvarnar kan beviljas efter ansökan.
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Bilaga 2 – Avfallsutrymme: punkt 3: Föreslagen ändring: Ska vara tillgängliga för personer 
med funktionsvariationer. Finns brister i tillgängligheten för personer med 
funktionsvariationer, bland annat gäller det sopinkastet på Skolgatan.

Handlingar i ärendet
 §59 ON AU Remiss – Revidering Avfallsföreskrift
 Tjänsteskrivelse - Remiss - Revidering Avfallsföreskrift
 §47 SBN Revidering av renhållningsordningen 2019
 Tjänsteskrivelse - Revidering av renhållningsordningen Hylte kommun
 Renhållningsföreskrifter för Hylte kommun 190429
 Avfallsplan Hylte kommun 190429

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden
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§53

Försäljning- och växelkassa LSS Daglig verksamhets affär 
(2019 ON0001)

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att verksamheten LSS Daglig verksamhets affär, under ansvar 
7602 verksamhet 51350, beviljas ha en växel-/kontantkassa på maximalt 400 kr.

Omsorgsnämnden beslutar att utse Pia Albrecht som redovisningsansvarig samt Tina 
Söderman Karlsson som ersättare för försäljnings- och växelkassan.

Beskrivning av ärendet
LSS Daglig verksamhets affär har behov av en växelkassa på 400 kr. Om försäljningen 
överstiger 2 000 kr exklusive växelkassa, ska försäljningskassan inlämnas till Kontaktcenter.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse försäljning- och växelkassa LSS Daglig verksamhets affär

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Enhetschef
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§54

Uppgiftsfördelning arbetsmiljö 
(2019 ON0059)

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att i enlighet med 3.1 Arbetsmiljöuppgiftsfördelning, fördela 
arbetsmiljöuppgifter till kontorschef samt till utsedda ersättare för kontorschef.

Beskrivning av ärendet
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1 § 6) finns 
det krav på att arbetsgivaren ska fördela arbetsmiljöuppgifter till personer i verksamheten som 
har möjlighet att förebygga ohälsa och olyckor.

Under 2.8.1 Nämnd redogörs för nämndens uppdrag och nämnden ska bland annat fördela 
arbetsmiljöuppgifter till kontorschefen.

Kontorschefens ansvar framgår av 3.1 och denne ska bland annat fördela arbetsmiljöuppgifter 
till underställda chefer och säkerställa förståelse för ansvaret.

Även efter det att nämnden har fördelat uppgifter till kontorschefen har nämnden kvar sitt 
ansvar att bland annat att följa upp att de personer som har fått specifika uppgifter i 
arbetsmiljöarbetet har de befogenheter, resurser och kompetens som krävs för att kunna agera 
förebyggande.

Om den som har fått en uppgift i arbetsmiljöarbetet inte har befogenheter, resurser eller 
kompetens för att klara av den så finns det alltid möjlighet att returnera uppgiften till den som 
fördelat den.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Uppgiftsfördelning arbetsmiljö
 Arbetsmiljöuppgiftsfördelning
 §94 KF Arbetsmiljöuppgiftsfördelning
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§55

Övriga ärenden 2019 
(2019 ON0004)

Beslut
Nya datum för omsorgsnämndens sammanträden i september:
Arbetsutskottet 12/9 kl. 08:15
Nämnden 19/9 kl 13:15
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