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Sekreterare .................................................
Anton Larsson

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Dorothea Nilsson (M)

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

Organ Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-13
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-16:20

Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e vice 
ordförande), Dorothea Nilsson (M), Wiveca Noren (SPI), Ingrid Johansen (S)  
ersätter Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Harri Kytöharju (KV)  ersätter 
Ingemar Steneteg (C), Ingegerd Torhall (L)  ersätter Agneta Johansson (L)

Ej tjänstgörande ersättare Birgit Gabrielsson (S)

Övriga närvarande Berit Winbladh
Lena Borg
Cecilia Harley
Anton Larsson (nämndsekreterare)
Alexandra Ciobanu (enhetschef) §§44-45
Annika Stenbäck (enhetschef) §§44-45
Erika Brinkesjö (kvalitetsutvecklare) §45
Malin Matsson (kvalitetsutvecklare) §45

Utses att justera Dorothea Nilsson (M)

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2018-09-13   

Protokollet omfattar §§43-54
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§43 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§44 Nuläge – hälsofrämjande perspektiv i vardagen

§45 Information 2018

§46 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - delårsbokslut

§47 Utredning av habiliteringsersättning

§48 Dataskyddsombud och personuppgiftssamordnare omsorgsnämnden

§49 Anmälan av delegeringsbeslut 2018

§50 Meddelanden 2018

§51 Utredning av framtida behov av särskilt boende

§52 Utredning av framtida försörjning av arbetskläder

§53 Extra ärende: Personalärende

§54 Övriga ärenden 2018
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§43

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2018 ON0013)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner ärendelistan och lägger till Extra ärende: Personalärende. 
Omsorgsnämnden väljer Dorothea Nilsson (M) att tillsammans med ordförande Gunnel 
Johansson (S) justera protokollet.
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§44

Nuläge – hälsofrämjande perspektiv i vardagen 
(2017 ON0085)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Enhetschefer från omsorgskontoret är inbjudna till nämndens sammanträde för att informera 
om hur verksamheten arbetar med projektet hälsofrämjande perspektiv i vardagen.
 
Inom projektet främjas bland annat insatser för att skapa en trevlig måltidsmiljö. Man vill 
även främja aktivitet och träning på kommunens boenden. Hotellfrukostar, spadagar, 
filmvisningar och pub-besök är exempel på aktiviteter som har erbjudits på boendena. Fokus 
har legat på individens olika förutsättningar för att kunna erbjuda aktiviteter som passar 
individer med olika behov. Även små aktiviteter som promenader har stor betydelse för 
individen. Varje individ har en kontaktperson som dokumenterar de aktiviteter som har 
genomförts, för att säkerställa att alla individer blir sedda.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - nuläge hälsofrämjande perspektiv i vardagen 2018
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§45

Information 2018 
(2018 ON0003)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen

Beskrivning av ärendet
Situationen under sommaren
Värmen under sommaren har varit problematisk, både för de boende och för 
omsorgspersonalen. Det har varit svårt att rekrytera sommarvikarier och många 
sommarvikarier har saknat relevant utbildning.

Ledningssystemet
Omsorgskontorets kvalitetsutvecklare informerar om ledningssystemet för systematiskt 
kvalitetsarbete. Syftet med ledningssystemet är att uppnå en god kvalitet, försäkra en rättsäker 
myndighetsutövning och förebygga avvikelser. Ledningssystemet används för att 
planera, utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Arbetet innebär att planera för att 
säkerställa att mål och krav från andra myndigheter uppnås, genomföra mål genom att arbeta 
utifrån fastställda rutiner, utvärdera verksamhetens arbete, och utveckla och planera processer 
och rutiner för att förbättra verksamhetens arbete.

Inkomna synpunkter under första halvåret
Omsorgskontoret informerar om inkomna synpunkter under året. 15 synpunkter har kommit 
in sedan januari. Synpunkterna handlar bland annat om omsorgshandläggning, maten på 
boendena, nybyggnationer. Synpunkter behandlas enligt rutin.
 
Anmälan enligt lex Sarah
Omsorgskontoret informerar om en lex Sarah-anmälan som omsorgskontoret gjorde under 
sommaren.
 
Anmälan enligt lex Maria
Omsorgskontoret informerar om en lex Maria-anmälan som omsorgskontoret gjorde under 
sommaren.
 
Yttrande till IVO ej verkställt beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har begärt ett yttrande om ett ej verkställt beslut 
rörande kontaktperson. Omsorgskontoret informerar nämnden om att kontoret har lämnat ett 
yttrande till IVO.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Information omsorgsnämnden september 2018
 §70 ON AU Information 2018
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§46

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - delårsbokslut 
(2018 ON0001)

Beslut
Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut 2018. Omsorgsnämnden ser med oro på den 
negativa prognosen och uppmanar kontoret till nogsam bevakning av utvecklingen.
 
För kännedom till kommunstyrelsen: På grund av fyra timmars sjuklön blir omsorgsnämnden 
belastade med fyra timmars sjuklön istället för karens. Dessa fyra timmar gör att 
omsorgsnämnden får en kostnad som belastar bokslutet och sjukfrånvaron. Omsorgnämnden 
vill också påpeka att omsorgsnämnden inte får kompensation för de timanställdas löneökning.
 

Beskrivning av ärendet
Bakgrund Resultat och ekonomisk plan 2018-2021
I REP 2018-2021, begärde omsorgsnämnden utökad ram enligt ”identifierade områden ", 
bland andra personlig assistans. Kommunfullmäktige avslog nämndens begäran och beslutade 
vid sammanträdet i juni att ge omsorgsnämnden i uppdrag att bevaka finansieringsfrågan 
gällande personlig assistans.

På grund av prejudicerande domslut har Försäkringskassan, när det gäller assistansersättning, 
stramat åt insatsen aktiv tillsyn som grundläggande behov. I en del ärenden leder det till 
avslag på ansökan/omprövning av assistansersättning, vilket kan leda till ökade 
kommunkostnader. Nämnden bedömde att behovet kommer att kvarstå/eventuellt fortsätta att 
öka under flera år.

Nämnden har under hösten informerat om att personliga assistansärenden som har överklagats 
till Försäkringskassan har exkluderats i nämndens prognoser, då det kan innebära antingen 
positiv eller negativ avvikelse för kommunen om ca 2 200 tkr.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2017 att verksamheten Personlig assistans 
(LSS) ska särredovisas under 2018 och undantas från resultatbalansering och balanskravet för 
nämnden.

Ekonomisk analys
Prognos grundas på utfall till och med juli månad 2018, utifrån det ekonomiska 
uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Delårsbokslut är 
preliminära siffror som kan komma att ändras.

Vid årets slut prognostiserar nämnden, exklusive personlig assistans, en negativ avvikelse mot 
budget om ca 1 621 tkr. Prognosen inkluderar en kompensation för löneökning om 2 200 tkr, 
exklusive löneökning för timvikarier.
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Om personlig assistans inkluderas prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 4 746 
tkr, exklusive de ärenden som har överklagats under 2017.

Avvikelsen beror till största delen på nya ärenden, ökat behov och omprövningar personlig 
assistans. Beroende på vilket beslut som fattas i de ärenden som är överklagade till 
Försäkringskassan, har omsorgsnämnden informerat om att det kan innebära en negativ 
alternativt positiv avvikelse för kommunen om ca 2 200 tkr. Dessa ärenden har exkluderats i 
nämndens prognoser.

Kostnader för fyllnad/övertidsersättning har ökat med totalt ca 1 200 tkr jämfört med utfall 
efter 7 månader 2017. Kostnader för leasingbilar har varit lägre än budgeterat och visar en 
positiv avvikelse om totalt 530 tkr t om juli. Externa placeringar visar en negativ årsprognos 
om ca 720 tkr.

Omsorgsnämnden
Verksamheten visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

Vård och Omsorg enl. SoL och HSL
(Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen).
Prognosen visar en negativ avvikelse vid årets slut om ca 1 463 tkr. Kostnader för 
fyllnads/övertidsersättning har under de första 7 månaderna ökat med ca 1 100 tkr. 
Personalsituationen blir alltmer ansträngd. Svårigheter att rekrytera vikarier medför kostnader 
för fyllnad/övertidsersättning då ordinarie medarbetare beordras in. Jmf med samma period 
2017 har t ex behov av extraförstärkning nattetid ökat med ca 150 % i samband med oroliga 
och utåtagerande omsorgstagare, palliativ vård ca 78 % och fasta besök ca 12 %. Möjligheter 
till fortsatt samordning inom verksamheterna boendestöd och serviceboende LSS gör att 
kostnaderna har kunnat hållas nere. Kostnader för leasingbilar är lägre än budgeterat och vad 
gäller intäkter för taxor och avgifter prognostiseras en positiv avvikelse om ca 811 tkr vid 
årets slut.

Insatser enligt LSS och SFB
(Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken)
Prognosen visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 594 tkr exklusive personlig assistans. 
Personlig assistans prognostiserar ett underskott om ca 3 124 tkr.
Avvikelsen beror på ökad kostnad för nya ärenden och omprövningar där Försäkringskassan 
på grund av prejudicerande domslut, avslår personlig assistans vilket leder till ökade 
kommunkostnader. Jmf med föregående prognos (maj) är avikelsen förbättrad med ca 1 000 
tkr beroende på nya beslut från Försäkringskassan.
Verksamheten bostad med särskild service, har kostnader för extraförstärkning på grund av 
ökade omsorgsbehov. Prognosen balanseras upp genom positiv avvikelse i verksamheten 
serviceboende LSS.
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Förebyggande verksamhet
Verksamheten visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 26 tkr. Avvikelsen beror till 
största delen på lägre kostnader för leasingbilar än budgeterat.

Kontorsledning
Verksamheten visar en negativ avvikelse vid årets slut om ca 780 tkr. Avvikelsen beror bland 
annat på vakanta tjänster inom myndighetsutövning. På grund av svårigheter att rekrytera 
omsorgshandläggare har det varit nödvändigt att anlita inhyrda konsulter till en kostnad av ca 
280 tkr.

Arbetsmiljön i lokalerna i kommunhuset är inte tillfredsställande. Antal medarbetare har 
under de senaste åren ökat i kommunen. Det är mycket trångt i kontorslokalerna i 
kommunhuset och många delar kontor med en eller flera medarbetare. Det har pågått ett 
kontorsövergripande arbete med att se över arbetsmiljön för medarbetarna i kommunhuset. 
Det beslutades att omsorgskontorets medarbetare skulle flytta till andra lokaler för att lämna 
utrymme och möjlighet till en bättre arbetsmiljö i för resterande medarbetare kommunhuset. 
Omsorgsnämnden har i samband med flytt till nya lokaler fått ökad kostnad för lokalhyra, 
renovering och övriga kostnader om ca 450 tkr.

Handlingar i ärendet
 §67 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - delårsbokslut
 Tjänsteskrivelse delårsbokslut/prognos 2018
 Delårsbokslut prognos ON 2018 180730

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut 2018.

Yrkande
Gunnel Johansson (S) yrkar om tillägg att: "Omsorgsnämnden ser med oro på den negativa 
prognosen och uppmanar kontoret till nogsam bevakning av utvecklingen"
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Gunnel Johanssons (S) tilläggsyrkande. 
Ordförande finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet.
 
Yrkande
Harri Kytöharju (KV) yrkar om tillägg att: "För kännedom till kommunstyrelsen: På grund 
av fyra timmars sjuklön blir omsorgsnämnden belastade med fyra timmars sjuklön istället för 
karens. Dessa fyra timmar gör att omsorgsnämnden får en kostnad som belastar bokslutet och 
sjukfrånvaron. Omsorgnämnden vill också påpeka att omsorgsnämnden inte får kompensation 
för de timanställdas löneökning".
 
Beslutsgång
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Ordförande frågar om nämnden bifaller eller avslår Hari Kytöharjus (KV) tilläggsyrkande. 
Ordförande finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet.

 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten
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§47

Utredning av habiliteringsersättning 
(2018 ON0052)

Beslut
Omsorgsnämnden ger omsorgskontoret i uppdrag att utreda eventuellt införande av 
habiliteringsersättning. Utredningen ska presenteras till omsorgsnämndens sammanträde i 
mars 2019.

Beskrivning av ärendet
Omsorgskontoret har idag ingen habiliteringsersättning till deltagare inom daglig verksamhet 
enligt LSS eller dagverksamhet enligt SoL. Personerna som deltar i dessa verksamheter får 
mat samt ev. skjuts om de behöver de dagar dem ska vara där.

35 personer är beviljade daglig verksamhet LSS (under 65 år)

16 personer är beviljade dagverksamhet SoL (under 65 år)

I år kunde kommunerna ansöka om statsbidrag för att kunna införa alternativt höja 
habiliteringsersättningen inom daglig verksamhet LSS. För Hyltes del rörde det sig om ca 
350 000 kr. Omsorgskontoret ansökte inte om det statliga bidraget eftersom detta var en 
engångssumma och en bedömning gjordes att det behövs en grundligare utredning innan 
beslut tas om ett eventuellt införande.

Det är idag fritt för kommunerna om de vill införa habiliteringsersättning eller inte.

Handlingar i ärendet
 §68 ON AU Utredning av habiliteringsersättning
 Tjänsteskrivelse - Utredning habiliteringsersättning

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden ger omsorgskontoret i uppdrag att utreda eventuellt införande av 
habiliteringsersättning. Utredningen ska presenteras till omsorgsnämndens sammanträde i 
mars 2019.
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§48

Dataskyddsombud och personuppgiftssamordnare 
omsorgsnämnden 
(2018 ON0057)

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar utse Jessica Karlsson till dataskyddsombud för omsorgsnämnden
 
samt
 
omsorgsnämnden beslutar att utse systemadministratör/avgiftshandläggare som 
personuppgiftssamordnare för omsorgsnämnden.

Beskrivning av ärendet
Dataskyddsombud
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. 
Förordningen började gälla 25 maj 2018 och ersatte personuppgiftslagen, PUL. Respektive 
nämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom sin verksamhet. 
Enligt dataskyddsförordningen ska varje nämnd utse ett dataskyddsombud.
 
Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland annat ha följande 
uppgifter:
 
Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de 
anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter enligt förordningen
 
Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och utbilda personal
 
Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka 
genomförandet
 
Att samarbeta med tillsynsmyndigheten
 
Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet 
förhandssamråd och vid behov samråda i andra frågor.
 
Personuppgiftssamordnare
Styrelser och nämnder ska utse personuppgiftssamordnare för att ansvara för och samordna 
personuppgiftsbehandlingen i det operativa arbetet. De som utses som 
personuppgiftssamordnare ska vara kontaktperson till dataskyddsombudet.
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Personerna ska inneha sakkunskap om gällande regler och vara ett stöd till verksamheten i 
frågorna. De ska se till att kompetensutveckling garanteras i den egna verksamheten. Som 
personuppgiftssamordnare ska man särskilt jobba för att verksamheten fångar upp och 
registrerar nya behandlingar av personuppgifter. Systemförvaltare för kontorens större 
verksamhetssystem är de mest lämpade personerna för uppdraget då majoriteten av 
registreringarna görs i dessa system.
 
Personuppgiftssamordnarna utför sitt uppdrag inom ramen av sin ordinarie tjänst. 
Utbildningar och andra kostnader som krävs ska täckas inom ramen för respektive tjänst.

Handlingar i ärendet
 §69 ON AU Dataskyddsombud och personuppgiftssamordnare omsorgsnämnden
 Tjänsteskrivelse - Dataskyddsombud
 Tjänsteskrivelse - Personuppgiftssamordnare för omsorgsnämnden
 §121 KS Dataskyddsombud

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar utse Jessica Karlsson till dataskyddsombud för omsorgsnämnden
 
samt
 
omsorgsnämnden beslutar att utse systemadministratör/avgiftshandläggare som 
personuppgiftssamordnare för omsorgsnämnden.
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§49

Anmälan av delegeringsbeslut 2018 
(2018 ON0006)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbesluten för perioden

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut 2018
 Delegationsbeslut Hyresreduceringar januari - juni 2018
 Delegationsbeslut juni 2018 SoL
 Delegationsbeslut juni 2018 LSS
 Delegationsbeslut juli 2018 SoL
 Delegationsbeslut augusti 2018 SoL
 Redovisning av anställningar till omsorgsnämnden juni 2018
 Redovisning av anställningar till omsorgsnämnden juli 2018
 Redovisning av anställningar till omsorgsnämnden augusti 2018
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§50

Meddelanden 2018 
(2018 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
 Tjänsteskrivelse - Meddelanden 2018
 Missivbrev - Granskning av arbetsmiljö och brandskydd
 Granskning av arbetsmiljö samt brandskydd i Hylte kommun
 §75 KF Digital strategi
 §73 KF Organisation för tillväxtfrågor
 §67 KF Organisationsöversyn inför ny mandatperiod
 §74 KF Fortsättning av projekt i åtgärdspaketet
 §68 KF Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte 

kommun
 Beslut - Tillsyn av förbättringsarbetet i socialtjänstens utredningsarbete
 Rapport - Sammanställning av iakttagelser från IVO:s regionala tillsyn
 GNHH Tjänsteskrivelse Ekonomi och budget 2019
 Protokollsutdrag GNHH Ekonomi och budget 2019
 Protokoll GNHH 2018-06-15
 §46 RF Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid 

utskrivning från slutenvård.docx
 Inbjudan till seminarium - De nya demensriktlinjerna
 Inbjudan till konferens om förebyggande demensomsorg
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§51

Utredning av framtida behov av särskilt boende 
(2018 ON0072)

Beslut
Omsorgsnämnden ber omsorgskontoret att snarast återkomma med vilka resurser som behövs 
för en utredning av framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområden.

Beskrivning av ärendet
Ordförande väcker frågan att omsorgsnämnden behöver se över det framtida behovet av 
särskilt boende inom äldre- och funktionshinderområdet.

Handlingar i ärendet
 §73 ON AU Extra ärende: Framtida behov av särskilt boende

Förslag till beslut
Arbetsutskottet förslag till beslut
Omsorgsnämnden ber omsorgskontoret att snarast återkomma med vilka resurser som behövs 
för en utredning av framtida behov av boendeformer inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområden.
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§52

Utredning av framtida försörjning av arbetskläder 
(2018 ON0073)

Beslut
Omsorgsnämnden ger omsorgskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar för framtida 
försörjning av arbetskläder.

Beskrivning av ärendet
Ordförande väcker frågan om behovet av nya arbetskläder inom omsorgen.

Handlingar i ärendet
 §72 ON AU Extra ärende: Arbetskläder

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden ger omsorgskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar för framtida 
försörjning av arbetskläder.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-13

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§53

Extra ärende: Personalärende 
(2018 ON0074)

Sekretess
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-09-13

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§54

Övriga ärenden 2018 
(2018 ON0004)

Beslut
Inga övriga ärenden på mötet.
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