
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-02-27

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 2020-02-27
Datum för anslags 
uppsättande

2020-02-27 Datum för anslags 
nedtagande

2020-03-20

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 13:15-16:15

Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Kerstin Alexén (SD), Agneta Johansson (L), 
Svetlana Svensson (V), Liselott Nilsson (C), Ingrid Johansen (S)  ersätter Maria 
Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande), Carina Sjöberg (C)  ersätter Maj 
Brodin Johansson (C) (2:e vice ordförande)

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

Övriga närvarande Berit Winbladh (omsorgschef)
Lena Borg (enhetschef)
Sara Lall (nämndsekreterare)
Kristina Carlo §§7-12
Emma Nilsson (kvalitetsutvecklare)
Anders Moberg (controller) §§7-12
Jörgen Lövgren (enhetschef) §§7-8
Alexandra Ciobanu (enhetschef) §§7-8
Carina Tuominen (avgiftshandläggare) §§7-8

Utses att justera Kerstin Alexén (SD)

Justeringens plats och tid Centrumhuset ,  2020-02-27   

Protokollet omfattar §§7-15
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ÄRENDELISTA
§7 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§8 Information ON februari 2020

§9 Meddelanden 2020

§10 Anmälan delegationsbeslut 2020

§11 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Bokslut

§12 Patientsäkerhetsberättelse 2019

§13 Kvalitetsberättelse 2019

§14 Intern kontroll 2020

§15 Övriga ärenden 2020
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Mötesdatum
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§7

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2020 ON0016)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Kerstin Alexén (SD) att tillsammans 
med ordförande Gunnel Johansson (S) justera protokollet.
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§8

Information ON februari 2020 
(2020 ON0003)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Information om DUA-projektet, Alexandra Ciobanu och Jörgen Lövgren
Information om nytt avgiftssystem, Carina Tuominen
Information om patientsäkerhetsberättelsen, Sophia Lehnberg

Handlingar i ärendet
 §8 ON AU Information 2020
 Tjänsteskrivelse - Information ON januari 2020
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§9

Meddelanden 2020 
(2020 ON0005)

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 2020

Förslag till beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av meddelanden.
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§10

Anmälan delegationsbeslut 2020 
(2020 ON0006)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegationsbeslut för perioden januari 2020.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut ON januari 2020
 Delegationsbeslut anställningar januari 2020
 Delegationsbeslut SoL januari 2020
 Delegationsbeslut LSS januari 2020
 HYRESREDUCERINGAR andra halvåret 2019
 MAKULERADE FAKTUROR 2019
 Delegationsbeslut - avskrivning kundfodringar bokslut 2019 ON
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§11

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Bokslut 
(2019 ON0001)

Beslut
Omsorgsnämnden antar förslag till bokslut/verksamhetsberättelse 2019.

Beskrivning av ärendet
Bokslutet visar en positiv avvikelse mot budget om 2 435 tkr. Externa placeringar visar en 
negativ årsavvikelse mot budget om 4 735 tkr, varav 3 300 tkr nya placeringar sista halvåret. 
Personlig assistans visar en positiv avvikelse mot budget med 3 279 tkr. Bokslutet inkluderar 
kompensation för löneökning motsvarande 2 306 tkr. Verksamheterna har arbetat intensivt 
med personalsamordning utifrån det beslutade anställnings-, inköps- och investeringsstoppet 
för att minimera kostnaderna under året.

Omsorgsnämnden har under året fått tilläggsbudget (beslut i KF 2020-05-02) för 
verksamheten personlig assistans motsvarande 3 400 tkr samt för att införa Chef i beredskap 
600 tkr.

Omsorgsnämnden
Bokslutet visar en positiv avvikelse mot budget motsvarande 29 tkr. Verksamheten omfattar 
förutom nämndens arbete, även det kommunala pensionärsrådet.

Vård och Omsorg enl. SoL och HSL (Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen).
Bokslutet visar en negativ avvikelse mot budget motsvarande 824 tkr, exkl. externa 
placeringar enligt SoL som visar en negativ avvikelse mot budget med 572 tkr.
Personalsituationen blir alltmer ansträngd. Jmf med 2018 har t ex behov av extraförstärkning 
nattetid ökat med ca 65 % i samband med oroliga och utåtagerande omsorgstagare och vård i 
livets slut. Möjligheter till fortsatt samordning inom verksamheterna boendestöd och 
serviceboende LSS gör att kostnaderna har kunnat hållas nere. Intäkter för taxor och avgifter 
visar en positiv avvikelse om 516 tkr vid årets slut.

Insatser enligt LSS och SFB (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
Socialförsäkringsbalken)
Bokslutet visar en positiv avvikelse vid årets slut om 804 tkr exklusive personlig assistans och 
externa placeringar. Personlig assistans visar en positiv avvikelse mot budget med 3 279 tkr 
och externa placeringar enl. LSS visar en negativ avvikelse om ca 4 163 tkr.
På grund av prejudicerande domslut har Försäkringskassan under några år gjort snävare 
bedömningar vilket har lett till ökad kommunkostnad. I ärenden där omsorgstagare har 
överklagat Försäkringskassans assistansbeslut, har Hylte kommun beviljat personlig assistans 
i avvaktan på Försäkringskassans beslut. Efter domslut i Förvaltningsrätten betalar 
Försäkringskassan ut retroaktiv ersättning till Hylte kommun om 3 486 tkr.
Verksamheten bostad med särskild service, har ökade kostnader för extraförstärkning på 
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grund av ökat omsorgsbehov. Resultatet balanseras upp genom en positiv avvikelse i 
verksamheten serviceboende LSS.

Förebyggande verksamhet
Bokslut visar en positiv avvikelse mot budget med 268 tkr. Avvikelsen beror på frånvaro som 
inte har ersatts fullt ut.

Kontorsövergripande
Bokslut visar en positiv avvikelse mot budget med 3 613 tkr. Avvikelsen beror bland annat på 
vakanta tjänster under året. Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-29 att uppjustera 
omsorgsnämndens budgetram under 2019/2020 med 1 000 tkr för trygghetsskapande åtgärder 
(digitalisering). Vid behovsprövning av digitaliseringstjänst avslog PU ärendet under våren 
2019, omsorgsnämnden hade då använt ca 100 tkr till lönekostnader under årets första 
månader. Omsorgsnämnden fick uppjusterad ram med 600 tkr för införande av chef i 
beredskap, uppstarten försenades och kom igång strax före jul. Genom sent utlysta 
stimulansmedel kunde åtgärder gällande WiFi på särskilt boende samt uppgradering av 
planeringssystem, bekostas genom dessa istället för inom befintlig budget. Verksamheterna 
har varit återhållsamma med kostnader för kompetensutveckling. IT stöd/system/licenser 
m.m. har under året börjat konterats i verksamheterna som använder sig av de olika systemen. 
Kostnader för utskrivningsklara patienter är lägre än budgeterat och det finns intäkter för 
försäljning av leasingbil.

Handlingar i ärendet
 §10 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - Bokslut
 Tjänsteskrivelse - ON Bokslut 2019
 ON Bokslut verksamhetsberättelse 2019

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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§12

Patientsäkerhetsberättelse 2019 
(2019 ON0061)

Beslut
Omsorgsnämnden antar Patientsäkerhetsberättelse 2019.

Beskrivning av ärendet
2019 har dominerats av en stor ambition att driva kvalitetsarbetet framåt. Någon kontroll av 
måluppfyllelse avseende inskrivningssamtal gjordes inte men ambitionen att öka kvaliteten 
gör att arbetet kommer att fortsätta under 2020. Viljan och intresset fick också verksamheten 
att planera stort för egenkontroll och utvecklingsarbete, vilket har resulterat i lite övertro till 
verksamhetens kapacitet och allt har inte kunnat genomföras. Därför planeras lite färre 
uppgifter för kommande år för att ha en rimlig möjlighet att klara av det.

Den största satsningen har varit införandet av APPVA- digital signering av utförda hälso- och 
sjukvårdsinsatser. Det har inneburit merarbete i början men också möjlighet att följa 
verksamhetens kvalitet och rikta åtgärder där det behövs. Utveckling av verksamheten 
kommer att ske med hjälp av APPVA de kommande åren och den typen av digitalisering 
kommer att utvecklas brett inom både vård och omsorg uppnådda.

Handlingar i ärendet
 §11 ON AU Patientsäkerhetsberättelse 2019
 Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse 2019
 Patientsäkerhetsberättelse 2019
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§13

Kvalitetsberättelse 2019 
(2020 ON0029)

Beslut
Omsorgsnämnden antar kvalitetsberättelsen för 2019.

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 
funktionshindrade (LSS) årligen upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. Syftet med 
kvalitetsberättelsen 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 framgår också vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra 
verksamhetens kvalitet, vilka resultat som uppnåtts under 2019, samt vilka insatser som 
planeras för 2020.

Handlingar i ärendet
 §12 ON AU Kvalitetsberättelse 2019
 Tjänsteskrivelse kvalitetsberättelse 2019
 Kvalitetsberättelse omsorgsnämnden 2019
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§14

Intern kontroll 2020 
(2020 ON0030)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av risk- och väsentlighetsanalys, samt internkontrollplanen för 
2020.
Omsorgsnämnden beslutar att anta intern kontrollplanen för 2020.

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 bokslutet, 
patientsäkerhetsberättelsen samt kvalitetsberättelsen rapportera resultatet från uppföljningen 
av den interna kontrollen för omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet
 §13 ON AU Intern kontroll 2020
 Tjänsteskrivelse internkontroll 2020
 Internkontrollplan 2020
 Risk- och väsentlighetsanalys 2020

Förslag till beslut
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§15

Övriga ärenden 2020 
(2020 ON0004)

Inga övriga ärenden på dagens sammanträde.
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