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

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

Underskrifter

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

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

Organ Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-06-18
Datum för anslags 
uppsättande

2020-06-18 Datum för anslags 
nedtagande

2020-07-10

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 08:15-10:30

Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Agneta Johansson (L), Svetlana Svensson 
(V), Ewa Gunnarsson (SD)  ersätter Kerstin Alexén (SD), Rolf Kenneryd (C) (2:e 
vice ordförande)

Övriga närvarande Berit Winbladh (omsorgschef)
Lena Borg (enhetschef)
Sara Lall (nämndsekreterare)
Sofie Matovic (enhetschef) §36
Emma Nilsson (kvalitetsutvecklare)
Svjetlana Miletic (enhetschef) §36
Annika Svenhag Månsson (enhetschef) §36
Helena Nilsson (enhetschef) §36

Utses att justera Rolf Kenneryd (C)

Justeringens plats och tid Centrumhuset, Hyltebruk ,  2020-06-18   

Protokollet omfattar §§34-43
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Mötesdatum
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§34 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§35 Meddelanden 2020

§36 Information ON juni 2020

§37 Anmälan delegationsbeslut maj 2020

§38 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020

§39 Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024

§40 Remiss Kulturstrategi och kulturplan 2021–2024

§41 Revisionsrapport utskrivningsklara patienter Hylte kommun

§42 Övriga ärenden 2020

§43 Svar på skrivelse om kommunens beredskap för personer inom LSS med tanke på Corona 
viruset
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§34

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2020 ON0016)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner ärendelistan med extra ärende § 43 och väljer Rolf 
Kenneryd (C) att tillsammans med ordförande Gunnel Johansson (S) justera protokollet.
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§35

Meddelanden 2020 
(2020 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 och som omsorgsnämnden bör ha kännedom om.

Handlingar i ärendet
 §36 ON AU Meddelanden 2020
 Tjänsteskrivelse - Meddelanden 2020
 Skrivelse corona viruset FUB
 §95 RS HSU Läkaransvar i hemsjukvården
 Tjänsteskrivelse Läkaransvar i hemsjukvården
 Information om Delaktighet för ungas trygghet och delaktighet (DUTT)
 Protokoll Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2020-05-29
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§36

Information ON juni 2020 
(2020 ON0003)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Information om läget kopplat till corona och covid-19.
Information om Utredning – Utökat ansvar för omsorg för barn med funktionshinder
Information om Gemensam öppenvård - Svejtlana Miletic, Sofie Matovic och Annika 
Svenhag Månsson
Information/dialog om daglig verksamhet LSS och dagverksamhet SoL - Helena Nilsson 
och Annika Svenhag Månsson

Handlingar i ärendet
 §37 ON AU Information ON juni 2020
 Tjänsteskrivelse - Information ON juni 2020
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§37

Anmälan delegationsbeslut maj 2020 
(2020 ON0006)

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegationsbeslut för perioden maj 2020.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut ON  maj 2020
 Delegationsbeslut SoL maj 2020
 Delegationsbeslut LSS maj 2020
 Delegationsbeslut anställningar OK maj 2020

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
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§38

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 
(2020 ON0001)

Beslut
Omsorgsnämnden ser att i det bekymmersamma läget är prognos fortfarande svår att ställa. 
Man förväntas få ersättning för kostnader som berör pandemin men nämnden förutsätter 
gemensamma ansträngningar för att få övriga kostnader i balans.

Beskrivning av ärendet
Prognos grundas på utfall till och med maj månad 2020, utifrån det uppföljningsmaterial som 
presenterats och kända förutsättningar.
Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden, exklusive personlig assistans och externa 
placeringar, en negativ avvikelse om ca 2 382 000 kr, kostnader för extraförstärkning är 
beräknade till och med juni. Om personlig assistans (negativ avvikelse om ca 2 290 000 kr) 
och externa placeringar inkluderas (positiv avvikelse om ca 250 000 kr) prognostiserar 
nämnden en negativ avvikelse om ca 4 422 000 kr. På grund av pandemi-utbrottet (Corona) 
har nämnden t.o.m. maj månad haft bokförda och beräknade merkostnader i verksamheterna 
om cirka 3 746 000 kr. Exkludera dessa kostnader uppskattas helårsprognosen till att bli en 
negativ avvikelse om cirka 676 000 kr.
Pandemiutbrott 
På grund av pandemi-utbrottet (Corona) har omsorgsnämnden ökade kostnader för 
extraförstärkningar, sjukfrånvaro och övriga kostnader. Det ska, enligt regeringsbeslut, vara 
möjligt att eftersöka medel som har inneburit merkostnader i samband med Corona. 
Kostnaderna till och med maj är totalt ca 3 746 000 kr varav sjuklöner ca 1 484 000 kr och 
övriga kostnader ca 2 262 000 kr.
Omsorgsnämnden 
Verksamheten visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.
Vård och omsorg enl. SoL och HSL (Socialtjänsten, Hälso- och sjukvårdslagen)
Prognosen visar en negativ avvikelse vid årets slut om ca 2 903 000 kr, exklusive externa 
placeringar. Den största delen beror på kostnader för extraförstärkning i samband med vård i 
livets slut och oro/utåtagernade beteende.
Insatser enligt LSS och SFB (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
socialförsäkringsbalken)
Prognosen visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 895 000 kr, exklusive personlig 
assistans och externa placeringar.
Verksamheten bostad med särskild service, har kostnader för extraförstärkning på grund av 
ökade omsorgsbehov. Övriga LSS verksamheter visar positiv avvikelse vilket bland annat 
beror på samordningsvinster mellan verksamheter men även på minskat omsorgsbehov.
Personlig assistans visar en negativ avvikelse om ca 2 290 000 kr. Omsorgsbehoven ökar i 
befintliga ärenden vilket innebär en merkostnad, det har också tillkommit ärenden. Hylte 
kommun har beviljat personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut, vilket kan 
innebära retroaktiv ersättning till Hylte kommun om ca 1 100 000 kr.
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Förebyggande verksamhet 
Verksamheten kommunrehab visar en negativ avvikelse vid årets slut om ca 400 000 kr. 
Avvikelsen beror på högre kostnader för hjälpmedel.
Externa placeringar 
Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
Avslutade och tillkommande ärenden vilket innebär en negativ årsavvikelse om ca 150 000 
kr.
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
Avslutade och tillkommande ärenden vilket innebär en positiv årsavvikelse om ca 400 000 kr.

Handlingar i ärendet
 §38 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Prognos 5 

månader
 Uppföljning och redovisning ekonomi 5 månader 2020

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden ser att i det bekymmersamma läget är prognos fortfarande svår att ställa. 
Man förväntas få ersättning för kostnader som berör pandemin men nämnden förutsätter 
gemensamma ansträngningar för att få övriga kostnader i balans.
Kontorets förslag till beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 5 månader 2020.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§39

Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024 
(2020 ON0002)

Beslut
Omsorgsnämnden antar REP (Resultat- och ekonomisk plan) 2021-2024 och begär utökad 
ram enligt identifierade områden i bilagan:
- Personlig assistans 1 200 000 kr
- Externa placeringar 1 500 000 kr
- Trygghetsskapande åtgärder/digitalisering 1 500 000 kr
- Omsorgshandläggare 600 000 kr
- Hjälpmedel 600 000 kr
- Nattbemanning 1 200 000 kr
- Korttidsvistelse LSS/ökad lokalkostnad 900 000 kr
Omsorgsnämnden begär även utökning av investeringsbudget:
- Utrustning av lokaler/korttidsboende LSS 400 000 kr

Beskrivning av ärendet
Enligt kommunallagen skall en plan för kommunens ekonomi för en period om tre år tas fram. 
En skillnad i Hylte är att det från och med REP 2018-2022 inkluderar fyra år istället för tre. 
För att få fram en budget krävs att man tittar på hur nuläget är, hur förutsättningarna inför 
framtiden ser ut samt vilka faktorer i omvärldens som kan påverka nämnden för perioden.
För att få fram denna information krävs det att nämnderna analyserar både sitt nuläge och sin 
omvärld för att identifiera områden som påverkar nämndens ekonomiska utrymme eller 
beslutade KF nyckeltal gällande grunduppdraget för perioden 2021-2024. Omsorgsnämnden 
har identifierat områden som finns beskrivna i Resultat och ekonomisk plan 
Omsorgsnämnden 2021-2024.
På Omsorgsnämnden i mars var ärendet uppe, men omsorgsnämnden tog då endast del av 
underlaget. Inga justeringar i underlaget är gjorda sedan dess.

Handlingar i ärendet
 §39 ON AU Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024
 Tjänsteskrivelse - Resultat- och ekonomisk plan 2021-2024
 Resultat och ekonomisk plan 2021-2024 omsorgsnämndens analys

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§40

Remiss Kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 
(2020 ON0066)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av remissversionen av Hallands kulturstrategi och kulturplan 
2021-2024. Omsorgsnämnden vill lämna följande synpunkter:Remissen är omfattande och tar 
upp utvecklingsmöjligheter för att stärka tillgången till kultur för äldre samt öka 
tillgängligheten för människor med funktionsnedsättning men Omsorgsnämnden hade önskat 
att remissen belyser dessa målgrupper tydligare utifrån uppsatta mål. Då alla ska ha möjlighet 
att ta del av kulturupplevelser och skapa kultur. Det hade även varit intressant att få ta del av 
om samverkan sker mellan åldrar och hur man arbetar generationsöverskridande med kultur 
och aktiviteter.

Beskrivning av ärendet
Remissversionen av Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024 har tagits fram av 
Region Halland i dialog och samverkan med kommunerna och efter samråd med 
kulturinstitutioner, professionella kulturskapare och idéburen sektor. Hallands kulturstrategi 
och kulturplan 2021-2024 har skickats på remiss till Hylte kommun.

Handlingar i ärendet
 §40 ON AU Remiss Kulturstrategi och kulturplan 2021–2024
 Tjänsteskrivelse svar remiss Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024
 Ordförandebeslut Beslut om att skicka kulturplan på internremiss till nämnderna
 Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 - remissversion
 Inbjudan Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 - remissversion

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§41

Revisionsrapport utskrivningsklara patienter Hylte kommun 
(2020 ON0047)

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att lämna svar angående granskning av samverkan kring 
utskrivningsklara patienter mellan kommunen och Region Halland enligt beskrivning av 
ärendet. Omsorgsnämnden beslutar att göra tillägg i texten med meningen: Omsorgsnämnden 
vill framföra att bland de halländska kommunerna har Hylte kommun lägst antal betaldagar 
för utskrivningsklara patienter. 

Beskrivning av ärendet
Rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderas omsorgsnämnden i Hylte Kommun att;

 Säkerställa kunskap och förståelse för hela vårdkedjan för inblandade personal, vilket avser 
både regionen och kommunen för att skapa en klarare samsyn. Utifrån genomförd 
granskning framgår att respektive aktör inte anses ha inblick i och förståelse kring hur de 
övriga aktörerna arbetar inom processen kring utskrivningsklara patienter.

 Säkerställa så det sker en systematisk uppföljning som beaktar genomförda SIP:ar med syfte 
att kvalitetssäkra innehållet i dessa vilket bör ske i samverkan med regionen för att få en 
sammanhållen uppföljning.
 

En arbetsgrupp med representanter från kommun, slutenvård samt närsjukvård privat/offentlig 
har under våren arbetat vidare med utvecklingsprocessen och tagit fram ett förslag på nya 
rutiner och anvisningar. Beslut om dessa ska tas i strategisk grupp. Ett led i att kvalitetssäkra 
är att tydliggöra begreppet SIP. Vilket ingår som en del i de nya föreslagna rutinerna.

 Utreda kommunens behov av mötestider riskerar att försena utskrivningsprocessen. Utifrån 
genomförd granskning framgår att det vid upprepade tillfällen är svårt att hitta lediga tider 
med mötessamordnare vilket riskerar att försena utskrivningsprocessen.
 

Vid de regionala koordinatorsmötena där representanter från Hylte Kommun, närsjukvården 
och slutenvården deltar diskuteras problematiken för att hitta gemensamma lösningar. 
Omsorgsnämnden tillgodoser behovet genom att vårdplanering sker på sjukhuset om inte 
tillgängliga tider för Skype finns. Kontinuerlig dialog med närsjukvården förs för att 
utskrivningsprocessen inte ska bli försenad.

 ”Säkerställa kommunens uppföljning av processen utskrivningsklara patienter med 
indikatorer och statistik på verksamhetsnivå. Nuvarande indikatorrapporter som upprättas 
från den regionala stödstrukturen saknar statistik och indikatorer nedbrutna på kommunnivå. 
I samverkan med Region Halland och de övriga halländska kommuner säkerställa att statistik 
följs på likartat sätt för en god och jämlik vård för hallänningen.
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Myndighet- och kvalitetsenheten kommer tillsammans med hemsjukvården arbeta fram ett 
förslag på lokal statistik som till exempel hur många inneliggande, avvikelser, 
utskrivningsklara samt betalningsansvar.

 I samverkan med Region Halland och övriga halländska kommuner säkerställa en 
samverkansstruktur på verksamhetsnivå avseende processen kring utskrivningsklara 
patienter.
 

För närvarande pågår det en översyn kring den Regionala Stödstrukturen (RSS). Inväntar svar 
för att kunna gå vidare.

Dessa samverkansgrupper finns i Halland:
 - LifeCares Koordinatorgrupp och möten för superanvändare i LifeCare.
Omsorgskontoret har:
- Lokala teamträffar tillsammans med Närsjukvården.

 Säkerställa att den gemensamma nämnden har rätt befogenhet och uppdrag för att skapa 
god samverkan som resulterar i en ändamålsenlig process för utskrivningsklara patienter för 
båda huvudmän.
 

Omsorgsnämnden vill framföra att bland de halländska kommunerna har Hylte kommun lägst 
antal betaldagar för utskrivningsklara patienter. 

Viktigt att det förs en dialog mellan GNHH-representant och verksamheten för ett bra 
informationsutbyte. Omsorgsnämnden kan inte påverka den gemensamma nämndens 
befogenheter och dess uppdrag.

Handlingar i ärendet
 §41 ON AU Revisionsrapport utskrivningsklara patienter Hylte kommun
 Tjänsteskrivelse Revisionsrapport:Granskning av samverkan kring utskrivningsklara 

patienter
 Följebrev Revisionsrapport av samverkan kring utskrivningsklara patienter
 Revisionsrapport utskrivningsklara patienter Hylte kommun
 §24 ON Extra ärende: Revisionsrapport, Granskning av samverkan kring 

utskrivningklara patienter

Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen
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§42

Övriga ärenden 2020 
(2020 ON0004)

Inga övriga ärenden på dagens sammanträde. 
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§43

Svar på skrivelse om kommunens beredskap för personer inom 
LSS med tanke på Corona viruset 
(2020 ON0058)

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar svara FUB Halmstad-Hylte följande:

• Riksfub har gjort en skrivelse (https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/04/Skrivelse-
till-Folkh%C3%A4lsomyndigheten-och-Socialstyrelsen-om-personal-i-%C3%A4ldreomsorg-
och-LSS-15-april-2020.pdf ) till socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten om att när 
personal jobbar i både äldrevården och inom LSS verksamhet så sprids smittan. Hur ställer sig 
kommunen till detta? Går personal mellan äldreomsorgen och LSS?
Nej

• Har personalen i grupp- och servicebostäder tillgång till fullständig skyddsutrustning för 
vård/omvårdnad av covid-19 sjuka boende?
Ja

• Har personalen i grupp- och servicebostäder och personlig assistans fått särskild utbildning 
om smittrisker, hygien- och skyddsrutiner och basal hygien (SOSFS 2015:10)?
Ja

• Vad gäller om någon boende eller personal i en grupp- eller servicebostad blivit smittad av 
covid-19? Hur kommer kommunen informera anhöriga och ställföreträdare om detta?
Anhöriga och ställföreträdare informeras av ansvarig enhetschef.

• Om många i den ordinarie personalgruppen blir sjuka: Finns beredskap för att bemanna med 
vikarier (vikariepool)? Kommer enhetscheferna finnas på plats i grupp- och servicebostäderna 
för direkt arbetsledning?
Ja, beredskap finns för att kunna bemanna. Enhetschefer kommer finnas på plats.

• Då kommunen har yttersta ansvaret för sina medborgare undrar vi om kommunen känner till 
vilka personer som har annan utförare av personlig assistans än kommunen och om 
kommunen har en uppdaterad information om tillgången på personlig assistans hos de privata 
utförarna? Finns en beredskap hos kommunen att om behov uppstår akut att tillhandahålla 
assistans när en privat utförare inte klarar att fullfölja uppdraget pga. många sjuka assistenter?
Ja vi har kännedom om de privata utförarna i kommunen. Kommunen har alltid det yttersta 
ansvaret om akut behov uppstår.

• Har de personliga assistenterna i såväl kommunal- som privat regi adekvat skyddsutrustning 
för att ge stöd till en covid-19 sjuk person? Har de kunskap om hur man använder 
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utrustningen?
Ja, det finns skyddsutrustning att tillgå. De privata utförarna har arbetsmiljöansvar att 
utbilda och informera sina medarbetare. Omsorgsnämndens verksamheter har fått 
information och utbildning om hur man använder skyddsutrustning.

• Erbjuds fortfarande avlösarservice, korttidstillsyn och korttidsvistelse till de som har beslut 
om dessa insatser? Om insatserna bedrivs i reducerad utsträckning; vilka prioriteras då? Om 
insatserna inte erbjuds under pågående kris; på vilket sätt tillgodoser kommunen behovet av 
avlastning för föräldrarna och stimulans för den unge? Har personal som arbetar med insatser 
för barn och familj kunskap om basal hygien? (SOSFS 2015:10). Finns vikarier att tillgå 
(vikariepool) om många som jobbar med LSS-insatser till barn och familj blir sjuka?
Ja, vi har inte reducerade insatser. Ja, personal har information och kunskap om basal 
hygien och skyddsutrustning. Ja, beredskap finns för att kunna bemanna.

• Om barn som har assistans behöver vara hemma från förskola eller skola för man är i 
riskgrupp för Corona och man har ett läkarintyg eller man har fått Covid 19, kan man ansöka 
om tillfällig utökning av assistans då?
En person har alltid rätt att ansöka om insatser.

• Hur tillgodoser kommunen omsorg om gymnasiesärskolan skulle stängas? Vilken beredskap 
har kommunen om även grundsärskolan kommer att stängas?
Individuella beslut om detta fattas vid behov.

• Täby kommun har inrättat en stödlinje för personer med funktionsnedsättning som är oroliga 
över coronaviruset. Två timmar om dagen är det möjligt att ringa och prata med en person 
från funktionsstödsförvaltningen. Detta är något som vi i FUB uppmuntrar då vi vet att det 
finns dem inom LSS som valt att stanna hemma och som oroar sig mer än vad som är bra för 
dem. Hur ser Hylte kommun på detta? Kan ni tänka er något liknande?
Hylte Kommun har ingen stödlinje, men man kan nå enhetschef och omsorgshandläggare vid 
behov.

Beskrivning av ärendet
Skrivelse från FUB har inkommit till Hylte Kommun 2020-05-05 där de vill veta kommunens 
beredskap för personer inom LSS med tanke på Corona viruset.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Svar skrivelse om kommunens beredskap för personer inom LSS med 

tanke på Corona viruset
 Skrivelse om kommunens beredskap för personer inom LSS med tanke på Corona 

viruset
 Synpunkt kommunens beredskap för personer inom LSS med tanke på Corona viruset
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Beslutet skickas till 
FUB Halmstad-Hylte
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