
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-06-20

Omsorgsnämnden

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 2018-06-20
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 13:15-15:40

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

Ej tjänstgörande ersättare Ingegerd Torhall (L)

Övriga närvarande Berit Winbladh (omsorgschef)
Cecilia Harley (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Kerstin Thörner (nämndsekreterare)
Terese Borg (ekonom) §§38-42
Anton Larsson (nämndsekreterare)
Christina Svensson (projektledare) §35
Mona Adolfsson (enhetschef) §36
Jörgen Lövgren (enhetschef) §36
Alexandra Ciobanu (enhetschef) §37
Birgitta Årzén (S) (arbets- och näringslivsnämnden) §35
Göran Edberg (S) (arbets- och näringslivsnämnden) §35

Utses att justera Dorothea Nilsson (M)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§34-42
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ÄRENDELISTA
§34 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§35 Gemensam öppenvård för socialtjänsten - projekt

§36 Nuläge - hälsofrämjande perspektiv i vardagen 2017 - 2018

§37 Renovering av Realgatan 3A

§38 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018

§39 Information 2018

§40 Anmälan av delegeringsbeslut 2018

§41 Meddelanden 2018

§42 Övriga ärenden 2018
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§34

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2018 ON0013)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Dorothea Nilsson (M) att tillsammans 
med ordförande Gunnel Johansson (S) justera protokollet.
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§35

Gemensam öppenvård för socialtjänsten - projekt 
(2018 ON0043)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten Gemensam öppenvård för socialtjänsten.

Beskrivning av ärendet
Socialtjänsten i Hylte kommun ligger idag under tre olika nämnder; arbets- och 
näringslivsnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt omsorgsnämnden, där varje 
öppenvård arbetar mot sitt verksamhetsområde. Öppenvården är den verksamhet som utför 
(verkställer) beslut om olika insatser som fattas av socialsekreterare och omsorgshandläggare 
och består idag av cirka 15 personer.
 
Familjebehandlare, fältsekreterare, ungdomspedagog, mobilt team samt förskollärare på 
öppna förskolan arbetar på uppdrag av IFO barn- och unga (barn- och ungdomskontoret). 
Beroendepedagogen arbetar på uppdrag av IFO vuxen (arbets- och näringslivskontoret). 
Boendestödjarna som organisatoriskt ligger under omsorgskontoret får uppdrag från både 
omsorgskontoret och IFO vuxen. Att skapa ett helhetstänk kring individ och familj genom en 
gemensam öppenvård skulle gynna både den enskilde och verksamheten. Att varje uppdrag 
från handläggare tas om hand av rätt kompetens oavsett vilket ”kontor” som "ansvarar" för 
ärendet.
 
Kontorscheferna för de tre kontoren har gett ett uppdrag att ge förslag på en organisation för 
en gemensam öppenvård där alla verksamheter samverkar.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Gemensam öppenvård för socialtjänsten
 Rapport Gemensam öppenvård för socialtjänsten
 Projektplan - Gemensam öppenvård för socialtjänsten
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§36

Nuläge - hälsofrämjande perspektiv i vardagen 2017 - 2018 
(2017 ON0085)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
 
Omsorgsnämnden vill att verksamheterna sätter extra fokus på det rehabiliterande och 
habiliterande arbets- och synsättet. Utgå ifrån det friska hos varje människa och arbeta så att 
alla får möjlighet att utveckla/bibehålla sina förmågor.
Omsorgsnämnden ser fram emot en uppföljning under hösten 2018.

Beskrivning av ärendet
Mona Adolfsson och Jörgen Lövgren från omsorgskontoret är inbjudna till nämndens 
sammanträde för att informera om hur verksamheten arbetar med projektet hälsofrämjande 
perspektiv i vardagen.
 
Medarbetarna berättar att en rehabiliteringsassistent arbetar med aktiviteter för de boende.  
Man arbetar till exempel med aktivitetslådor med olika teman.
 
Under sommaren samarbetar verksamheten med ungdomar från kulturskolan som spelar 
musik och underhåller på boendena.
 
Inom projektet tittar man på att byta ut utrustningen på verksamhetens gym, för att främja 
fysisk aktivitet.
 
Under hösten kommer verksamheten arbeta mer med vardagsrehabilitering. Vikt ska läggas 
vid att rehabiliteringspersonalens ordinationer till brukare blir utförda av omsorgspersonalen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - nuläge hälsofrämjande perspektiv i vardagen 2018
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§37

Renovering av Realgatan 3A 
(2018 ON0044)

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag 1 att anslå 81 781 kr för att ta lägenhet 125 i anspråk, 
för att få en bättre måltidsmiljö och plats i gemensamhetsutrymme på Realgatan 3 A.

Beskrivning av ärendet
Det finns ett akut behov av renovering på särskilt boende, Realgatan 3 A i Hyltebruk. 
Omsorgstagarna har ett stort omsorgsbehov med varierande funktionsförmågor som gör att 
hjälpmedel (som rollatorer och rullstolar) också ska få plats i gemensamhetsutrymmen och i 
samband med måltider. Behov av social gemenskap där måltider och aktivitet är i fokus är 
stort och idag finns ytmässigt inte utrymme för omsorgstagarna att få sina behov 
tillgodosedda. Arbetsmiljön för medarbetarna är inte heller optimal då det är mycket trångt 
och svårarbetat.
 
Vid samrådet med kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-13 lyfte omsorgsnämnden ett 
akut behov av en mindre renovering av särskilt boende på Realgatan 3 A för att få en bättre 
måltidsmiljö och plats i gemensamhetsutrymme för de boende samt en rimlig arbetsmiljö för 
medarbetarna. Det vill säga en kortsiktig lösning i avvaktan på utredning och beslut om 
renovering alternativt nybyggnation. 2018-04-12 beslutade omsorgsnämnden ge 
Hyltebostäder i uppdrag att ta fram förslag på en kortsiktig lösning på Realgatan 3 A:s 
problem med gemensamhetsutrymme och måltidsplatser.
 
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott (mötesdatum 2018-03-27) har inkommit till 
omsorgsnämnden där ärendet efter samrådet återremitteras för kompletteringar med behov på 
kort sikt, längre sikt, prognos av behov av platser inom särskilt boende de närmaste 5 – 10 
åren samt konsekvensbeskrivning och alternativa lösningar, ombyggnation, tillbyggnation 
eller nybyggnation samt uppskattad kostnad för de tre alternativen.
 
Omsorgskontoret gör bedömningen att en kortsiktig lösning inte kan vänta till dess att 
utredning och beslut på längre sikt är klart. Om en kortsiktig lösning kommer till stånd så 
bedömer omsorgskontoret att verksamheten kan fortsätta i nuvarande lokaler en tid till så att 
en fördjupad utredning kan ligga till grund för beslut på längre sikt.

Hyltebostäder har lämnat tre olika kostnadsförslag på kortsiktiga lösningar.

De tre olika förslagen på lösningar görs genom att en eller två lägenheter tas i anspråk och en 
enklare renovering genomförs dvs att väggar rivs, målas och komplettering av golv samt 
elarbete.
 
Förslag 1. Lägenhet 125 tas i anspråk. Kostnad 81 781 kr.
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Förslag 2. Lägenhet 141 tas i anspråk. Kostnad 91 265 kr.
Förslag 3. Lägenhet 141 och 125 tas i anspråk. Kostnad 173 046 kr.
 

Skillnaden på lägenheterna är att lägenhet 141 inte är fullvärdig då den saknar pentry.
 
Efter omsorgsnämndens arbetsutskott kompletterades kostnadsförslagen från Hyltebostäder 
vilket ledde till att förslagens ordning ändrades.

Handlingar i ärendet
 §48 ON AU Renovering av Realgatan 3A
 Tjänsteskrivelse Renovering av Realgatan 3 A
 Kostnadsförslag från Hyltebostäder 2018-05-21
 Ärendebeskrivning Prioriteringar investeringar 2018-2021 renovering av Realgatan 3 

A Malmagården
 §114 KSAU Renovering av Malmagården

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag 3 att ta lägenhet 125 i anspråk för att få en bättre 
måltidsmiljö och plats i gemensamhetsutrymme på Realgatan 3 A och föreslår 
kommunstyrelsen att anslå 81 781 kr för renovering.
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§38

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 
(2018 ON0001)

Beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 5 månader 2018 och bevakar noga 
utvecklingen av personlig assistans.

Beskrivning av ärendet
Prognos grundas på utfall till och med maj månad 2018, utifrån det uppföljningsmaterial som 
presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden, 
exklusive personlig assistans en positiv avvikelse om ca 380 tkr.

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

Om personlig assistans inkluderas prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 3 777 
tkr, exklusive de ärenden som har överklagats under 2017.
Beroende på vilket beslut som fattas i de ärenden som är överklagade till Försäkringskassan, 
kan det innebära negativ alternativt positiv avvikelse för kommunen om ca 2 200 tkr.

Den negativa avvikelsen beror bland annat på behov av extraförstärkning nattetid med en
medarbetare/natt, extraförstärkning LSS, nya ärenden/ökat behov och omprövningar personlig 
assistans. Nya externa placeringar har tillkommit vilket medfört ökade kostnader med ca 660 
tkr på helår. Den negativa avvikelsen balanseras upp genom positiv avvikelse daglig 
verksamhet och korttidsvistelse, personalsamordning boendestöd/serviceboende enligt LSS 
och leasingbilar.

Handlingar i ärendet
 §47 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - prognos
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter 5 månader 2018
 Uppföljning och redovisning ekonomi 5 månader 2018 med statistik

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§39

Information 2018 
(2018 ON0003)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Sommarvikarier
Omsorgskontoret informerar om anställningar av sommarvikarier. Omsorgskontoret 
kommer att rekrytera tillräckligt många sommarvikarier, men det blir låg bemanning av 
utbildade undersköterskor under sommaren. Under hösten kommer omsorgskontoret titta på 
lösningar på rekryteringsproblematiken.
 
Tillbud
Omsorgsnämnden får information om sammanställningen av tillbud och arbetsskador för 
2017. Omsorgskontoret har för avsikt att följa upp och rapportera sammanställning av tillbud 
till nämnden två gånger om året.

Handlingar i ärendet
 §46 ON AU Information 2018
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§40

Anmälan av delegeringsbeslut 2018 
(2018 ON0006)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut för perioden.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut 2018
 Redovisning av anställningar till omsorgsnämnden maj 2018
 Delegationsbeslut maj 2018 LSS
 Delegationsbeslut maj 2018 SoL
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§41

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
 Tjänsteskrivelse - UR 1 2018 GNHH
 Uppföljning intern kontroll 20180420 GNHH
 §38 Uppföljningsrapport 1 GNHH
 Cirkulär 18019 politiska partier inom vård och äldreomsorg
 Tillbud och arbetsskador sammanställning 2017
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§42

Övriga ärenden 2018 
(2018 ON0004)

 
Rutiner för matleverans från kostorganisationen
Ingemar Steneteg (C) frågar efter rutiner för matleverans vid hemtagning. Omsorgskontoret 
informerar om rutinerna och uppmanar brukare att höra av sig till kommunen ifall att den 
service som personen behöver inte levereras.
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