
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-25

Omsorgsnämnden

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

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

Underskrifter

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

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

Organ Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-02-25
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Räddningstjänsten, Verkstadsgatan 1, Hyltebruk kl. 08:15-10:45

Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande), 
Monica Grönroos Dehlin (SD), Svetlana Svensson (V), Ingegerd Torhall (L), 
Carina Sjöberg (C)

Övriga närvarande Berit Winbladh (omsorgschef)
Lena Borg (enhetschef)
Susanne Ohlsson (sekreterare)
Anders Moberg (controller) §§11-15
Robin Nordlund (kvalitetsutvecklare)
Lars Tingsmark (ekonomichef) §14
Maria Frobin  (medicinskt ansvarig sjuksköterska) §§10-11
Gunilla Lundberg (enhetschef) §§10-11
Ellinor Gustavsson (personligt ombud) §§10-11
Sophia Lehnberg (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
LInda Klawitter (fastighetschef) §§10-11
Annika Svenhag-Månsson  (enhetschef) §§10-11

Utses att justera Rolf Kenneryd (C)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§10-21
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-25

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§10 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§11 Information 2021

§12 Meddelanden 2021

§13 Anmälan delegationsbeslut 2021

§14 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - bokslut

§15 Ombudgetering raminvestering 2021 Omsorgsnämnden

§16 Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2020

§17 Intern kontrollplan 2021

§18 Kvalitetsberättelse 2020

§19 Patientsäkerhetsberättelse 2020

§20 Ansökan om statsbidrag för personligt ombud

§21 Övriga ärenden 2021
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2021-02-25

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§10

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2021 ON0016)

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

Paragrafen är justerad
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Mötesdatum
2021-02-25

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11

Information 2021 
(2021 ON0003)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
- Information om läget kopplat till corona och covid-19 (vaccinering) – Maria Frobin 
och Gunilla Lundberg
- Information om nya korttidsboendet, Linda Klawitter och Annika Svenhag-Månsson 
- Information om habiliteringsersättningen
- Presentation personligt ombud Ellinor Gustavsson

Handlingar i ärendet
 §9 ON AU Information ON februari 2021
 Tjänsteskrivelse - Information ON februari 2021
 Omsorgsnämnden Information om personligt ombud Hylte kommun

Paragrafen är justerad
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§12

Meddelanden 2021 
(2021 ON0004)

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
 §10 ON AU Meddelanden 2020
 Tjänsteskrivelse - Meddelanden 2021
 Strategi och handlingsplan våldsbejakande extremism
 §7 KF Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
 §7 KF Strategi och handlingsplan mot våldsbejakande extremism
 Anmäla till IVOs register informationsblad
 Begäran om uppgifter
 Begäran uppgifter IVO
 Protokoll samverkan 2021-01-18
 Protokoll samverkan 2020-12-07

Paragrafen är justerad
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§13

Anmälan delegationsbeslut 2021 
(2021 ON0006)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegationsbeslut för perioden januari 2021.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut ON februari 2021
 Ordförandebeslut - Stängning vissa verksamheter inom omsorgsnämndens 

verksamhetsområde
 Ordförandebeslut - Stängning vissa verksamheter inom omsorgsnämndens 

verksamhetsområde
 Ordförandebeslut Omsorgsnämnden 2021
 Delegationsbeslut anställningar januari 2021
 Delegationsbeslut LSS januari 2021
 Delegationsbeslut SoL januari 2021

Paragrafen är justerad
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§14

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - bokslut 
(2020 ON0001)

Beslut
Omsorgsnämnden antar förslag till bokslut/verksamhetsberättelse 2020.

Beskrivning av ärendet
Gemensam kontorsövergripande inledning
Under 2020 har samhället påverkats i stor utsträckning av Coronapandemin. Hylte kommun 
har inte varit särskilt drabbad av pandemin förrän i slutet av 2020. I början av 2021 ser vi en 
kraftig utveckling av antalet smittade i kommun, i mitten av januari 2021 är Hylte kommun 
den 5:e mest smittade kommunen i riket.
Under 2020 har regeringen och riksdagen beslutat om riktade statsbidrag till kommunerna 
men även ökade generella statsbidrag till följd Coronapandemin. För Hylte kommun har de 
generella statsbidragen ökat med 15,4 Mkr jämfört med beslutad REP (resultat- och 
ekonomisk plan) 2020. Det föreligger en mycket stor osäkerhet kring utvecklingen av 
Coronapandemin och dess effekter på samhället, både för offentliga sektorn, privata sektorn, 
kultur sektorn, tjänstesektorn och för privatpersoner. Hylte kommun har stängt ner och ställt 
om verksamheter under 2020. Distansarbete har införts för den personal som har möjlighet, 
distans- och fjärrundervisning har införts inom utbildningssektorn. Kompetensutveckling för 
personalen har avstannat, digitaliseringsarbetet har varit fokuserat på att möjliggöra möten 
och samtal via olika digitala hjälpmedel, men den brukarnära verksamhetsutvecklingen har 
avstannat. Hylte kommun har till viss del blivit kompenserade från staten avseende delar av 
sjuklönekostnader inom samtliga verksamheter och skyddsmaterial inom 
omsorgsverksamheten. Eftersom riksdagen inte beslutat om nya statsbidrag riktade till 
kommunerna innebär detta stor konsekvenser för Hylte kommun under 2021. Hylte kommun 
har således en innestående skuld till invånarna, eleverna, brukarna till följd av ej genomförda 
åtgärder under 2020. Hylte kommun kommer således att skuldbokföra totalt 5 Mkr för 
insatser som inte möjliggjorts under 2020 och som kommer att påverka framtida redovisning. 
För omsorgsnämnden innebär det 1 100 tkr.

Ekonomisk analys
Bokslut visar en positiv avvikelse mot budget om 153 tkr, inklusive beviljade bidrag för 
merkostnader i samband med pandemiutbrottet 4 781 tkr, ersättning för sjuklönekostnader om 
2 481 tkr samt kompensation för löneökning om 2 548 tkr. Externa placeringar enligt Sol och 
LSS visar ingen avvikelse vid årets slut, resultatet inkluderar retroaktiv intäkt från 
migrationsverket om 1 300 tkr. Personlig assistans visar negativ årsavvikelse om 2 173 tkr. 
Det har skett en justering av ersättningsmodellen för hemsjukvård, vilket innebär att Hylte 
kommun under 2020 har fått ytterligare intäkter motsvarande 1 183 tkr från Region Halland.
Sjuklönekostnaden har ökat med 50 % jämfört med 2019, kostnader för fyllnads- och övertid 
har ökat med 13 % jämfört med 2019, ökade kostnader kopplas till pandemiutbrottet.
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Omsorgsnämnden
Bokslut visar positiv avvikelse vid årets slut om 126 tkr. Det beror till största delen på 
uteblivna arvoden pga inställda möten. Verksamheten omfattar förutom nämndens arbete, 
även det kommunala pensionärsrådet.

Vård och Omsorg enl. SoL och HSL (Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen).
Bokslut visar negativ avvikelse om 2 209 tkr, exkl. externa placeringar enligt SoL.
Omsorgsnämnden har haft en kostnad för skyddsutrustning i samband med pandemiutbrottet 
om 2 979 tkr varav statliga bidrag 1 236 tkr. Merkostnad för omsorgsnämnden är 1 742 tkr. 
Personalsituationen blir alltmer ansträngd. Jämfört med 2019 har t ex behov av 
extraförstärkning nattetid, i samband med oroliga och utåtagerande omsorgstagare, ökat med 
ca 118 %, vård i livets slut har minskat med ca 26 % samt trygghetslarm som har ökat med ca 
45 %. Under 2020 har medarbetarna i Natteamet kört ca 60 mil/natt. Det har även funnits 
behov av extraförstärkning i verksamheterna övriga tider av dygnet grund av pandemiutbrottet 
men också i samband med oroliga och utåtagerande omsorgstagare och vård i livets slut. 
Möjligheter till fortsatt samordning inom verksamheterna boendestöd och serviceboende LSS 
samt att medarbetare i stängda verksamheter har arbetat i övrig verksamhet, gör att kostnader 
har kunnat hållas nere.

Insatser enligt LSS och SFB (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
Socialförsäkringsbalken)
Bokslut visar positiv avvikelse om 2 892 tkr, exklusive personlig assistans och externa 
placeringar enligt LSS.
Personlig assistans visar pga nya ärenden negativ årsavvikelse om 2 173 tkr. Verksamheten 
bostad med särskild service har ökade kostnader för extraförstärkning på grund av ökat 
omsorgsbehov, det har även funnits behov av extraförstärkning på grund av pandemiutbrottet. 
Resultatet balanseras upp genom positiv avvikelse genom personalsamordning i 
verksamheterna boendestöd SoL/serviceboende LSS samt korttidsvistelse LSS. Även de 
verksamheter som har varit stängda på grund av pandemiutbrottet visar positiv avvikelse då 
medarbetare istället har arbetat i andra verksamheter.

Förebyggande verksamhet
Bokslut visar positiv avvikelse om 763 tkr. Avvikelsen beror främst på att dagverksamheterna 
har varit stängda på grund av pandemiutbrottet och personalfrånvaro som inte har ersatts fullt 
ut.

Kontorsövergripande
Prognosen visar positiv avvikelse om 747 tkr. Kommunfullmäktige beslutade 2018 att 
uppjustera omsorgsnämndens budgetram under 2019/2020 med 1 000 tkr för 
trygghetsskapande åtgärder (digitalisering). Vid behovsprövning av digitaliseringstjänst 
avslog PU (personalutskottet) ärendet under våren 2019. Omsorgsnämnden hade innan beslut 
om anställningsstopp, använt ca 100 tkr till lönekostnader av den uppjusterade budgetramen.
 
Besök på sammanträdet
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På sammanträdet är Lars Tingsmark, ekonomichef/tf. kommunchef, med och informerar om 
bokslutet för Hylte kommun

Handlingar i ärendet
 §11 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - bokslut
 Tjänsteskrivelse - ON Bokslut 2020
 ON Bokslut verksamhetsberättelse 2020

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§15

Ombudgetering raminvestering 2021 Omsorgsnämnden 
(2021 ON0028)

Beslut
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta ombudgetera 215 tkr av 
raminvesteringsbudget till 2021.

Beskrivning av ärendet
Raminvesteringsbudget
Omsorgsnämnden begär ombudgetering av resterande medel från 2020 om 215 tkr till 2021 
års investeringsbudget.

Handlingar i ärendet
 §12 ON AU Ombudgetering raminvestering 2021 Omsorgsnämnden
 Tjänsteskrivelse - Ombudgetering raminvestering ON
 Ombudgetering raminvesteringar 2021 - ON

Beslutet skickas till 
Omsorgskontoret
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Paragrafen är justerad
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§16

Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2020 
(2020 ON0030)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplanen i samband med 
bokslut 2020.

Beskrivning av ärendet
Syftet med internkontrollplan är att främja en fungerande ledning av kommunens verksamhet. 
Internkontrollplanen ökar möjligheten att hantera och förebygga risker, samt utnyttja 
möjligheter och starka sidor i verksamheten. En internkontrollplan är en viktig del i att 
utveckla verksamheten och att utvärdera verksamhetens resultat. Samtliga punkter i 
internkontrollplanen för Omsorgsnämnden ska kontrolleras i samband med bokslut 2020.

I handlingarna i ärendet redovisas det fullständiga resultatet av uppföljningen av 
internkontrollplanen för 2020.

Handlingar i ärendet
 §13 ON AU Intern kontroll 2020 - uppföljning
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2020
 Uppföljning av Internkontrollplan för omsorgsnämndens bokslut 2020

Paragrafen är justerad
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§17

Intern kontrollplan 2021 
(2021 ON0021)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av risk- och väsentlighetsanalysen och internkontrollplanen för 
2021. Omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 2021.

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
 §14 ON AU Intern kontrollplan 2021
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2021
 Intern kontrollplan 2021
 Risk- och väsentlighetsanalys 2021

Paragrafen är justerad
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§18

Kvalitetsberättelse 2020 
(2021 ON0022)

Beslut
Omsorgsnämnden antar kvalitetsberättelsen för 2020.

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 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 redovisas resultat som uppnåtts under det gångna året, vilka åtgärder som 
har vidtagits för att förbättra verksamhetens kvalitet samt vilka prioriterade områden som 
planeras för 2021.

Handlingar i ärendet
 §15 ON AU Kvalitetsberättelse 2020
 Tjänsteskrivelse - Kvalitetsberättelse 2020
 Kvalitetsberättelse 2020

Paragrafen är justerad
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§19

Patientsäkerhetsberättelse 2020 
(2021 ON0027)

Beslut
Omsorgsnämnden antar patientsäkerhetsberättelsen för 2020.
 
 
 
 

Beskrivning av ärendet
Enligt patientsäkerhetlagen(2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som har uppnåtts.

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

2020 blev året som helt dominerades av Corona och Covid-19. Den pandemi som spred sig 
som en löpeld genom Europa och upp till Sverige i början av året blev allvar även för Hylte 
kommun under våren. Pandemin har påverkat både planerat arbete och arbetssätt.

Handlingar i ärendet
 Tjänstekrivelse patientsäkerhetsberättelse 2020
 Patientsäkerhetsberättelse 2020

Paragrafen är justerad
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§20

Ansökan om statsbidrag för personligt ombud 
(2020 ON0111)

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar ansöka om statsbidrag från Länsstyrelsen för 0,5 åa personligt 
ombud för 2021.

Beskrivning av ärendet
From 2021-01-07 har omsorgskontoret anställt 0,5 årsarbetare personligt ombud. Det 
personliga ombudet finns organisatoriskt inom enheten för socialpsykiatri. Personligt ombud 
riktar sig till personer 18 år eller äldre med långvarig och omfattande psykisk 
funktionsnedsättning och som har behov av särskilt stöd för att kunna ta tillvara sina 
rättigheter i samhället. Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av brukaren/klienten och 
fungerar som ett redskap för att stärka brukaren/klienten till att få bättre tillit till sig själv och 
därmed få bättre kontroll och makt över den egna vardagen. Socialstyrelsen och Länsstyrelsen 
ansvarar för verksamheten personligt ombud. Länsstyrelsen i varje län beviljar statsbidrag till 
kommuner som ansöker. Statsbidraget fördelas sedan på antal kommuner som ansökt. Ej 
förbrukade medel kan komma att återkrävas. För 2020 utgick 402 638 kr per år för en 
heltidstjänst.

Handlingar i ärendet
 §17 ON AU Ansökan om statsbidrag för personligt ombud
 Tjänsteskrivelse-Ansökan om statsbidrag för personligt ombud
 Information om ansökan för verksamhet med personligt ombud 2021 i Hallands län

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Halland

Paragrafen är justerad
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§21

Övriga ärenden 2021 
(2021 ON0005)

 
Inga övriga ärenden vid dagens sammanträde. 

Paragrafen är justerad
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