MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-04-29

Omsorgsnämnden

Plats och tid

Hörsalen kl. 13:15-14:30

Beslutande ledamöter

Gunnel Johansson (S) (ordförande) §§29-34, Maria Johansson Arnström (S) (1:e
vice ordförande) (distansdeltagande) §§29-34, Rolf Kenneryd (C) (2:e vice
ordförande) §§29-34, Agneta Johansson (L) (distansdeltagande) §§29-34, Niclas
Erlandsson (C) (distansdeltagande) §§31-34, Monica Grönroos Dehlin (SD)
(distansdeltagande) §§29-34, Svetlana Svensson (V) (distansdeltagande) §§2934, Ingegerd Torhall (L) (distansdeltagande) §30 §29 ersätter Niclas Erlandsson
(C)

Ej tjänstgörande ersättare

Ingrid Johansen (S) (distansdeltagande) §§29-34
Ewa Gunnarsson (SD) (distansdeltagande) §§29-34
Ingegerd Torhall (L) (distansdeltagande) §§31-34

Övriga närvarande

Niclas Erlandsson (C) (distansdeltagande) §30
Berit Winbladh (omsorgschef) §§29-34
Lena Borg (enhetschef) §§29-34
Sara Lall (sekreterare) §§29-34
Sophia Lehnberg (medicinskt ansvarig sjuksköterska, distansdeltagande) §30
Anders Moberg (controller, distansdeltagande) §§29-34
Mona Adolfsson (enhetschef, distansdeltagande) §30
Linda Klawitter (fastighetschef, distansdeltagande) §§29-30

Utses att justera

Rolf Kenneryd (C)

Justeringens plats och tid

Centrumhuset, Hyltebruk , 2021-04-29

Protokollet omfattar

§§29-35

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Sara Lall

Ordförande

................................................
Gunnel Johansson (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Rolf Kenneryd (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden
2021-04-29

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2021-04-29
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Datum för anslags
nedtagande
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Kommunhuset
.................................................
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ÄRENDELISTA
§29

Godkännande av ärendelista och val av justerare

§30

Information 2021

§31

Meddelanden 2021

§32

Anmälan delegationsbeslut 2021

§33

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021

§34

Övriga ärenden 2021

§35

Stängning och öppning vissa verksamheter inom omsorgsnämndens verksamhetsområde
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Omsorgsnämnden
§29

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.
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Omsorgsnämnden
§30

Information 2021
(2021 ON0003)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
- Information Nybyggnationen korttidsvistelse LSS, fastighetschef HB Linda Klawitter
- Information dagverksamheterna på de särskilda boendena, enhetschef Mona Adolfsson
- Information om läget kopplat till corona och covid-19
- Utvärdering stängning frivilliga verksamheter (ordförandebeslut)

Handlingar i ärendet



§28 ON AU Information 2021
Tjänsteskrivelse - Information ON april 2021
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Omsorgsnämnden
§31

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












§29 ON AU Meddelanden 2021
Tjänsteskrivelse - Meddelanden 2021
Patientnämndens verksamhetsberättelse 2020(456860) (0)
Ordförandebeslut Patientnämnden Hallands verksamhetsberättelse 2020
Protokoll Patientnämnden Halland 2021-03-03
Ordförandebeslut - vårdriktlinje 04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och
känslighet HNH200021
Beslut angående fortsatt leverans av skyddsutrustning till kommunerna
Protokollsutdrag 2021-03-31 KF § 17
Protokoll samverkan 2021-03-16
Protokoll GNHH 2021-03-26
Begäran om incidentrapporter
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Omsorgsnämnden
§32

Anmälan delegationsbeslut 2021
(2021 ON0006)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegationsbeslut för perioden mars 2021.

Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut ON april 2021
Delegationsbeslut anställningar mars 2021
Delegationsbeslut SoL mars 2021
Delegationsbeslut LSS mars 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
7 / 12

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-04-29

Omsorgsnämnden
§33

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021
(2021 ON0001)

Beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 3 månader och begär undantag från att
upprätta åtgärdsplaner motsvarande den prognostiserade budgetavvikelsen. I det
bekymmersamma läge som fortfarande råder i samband med pågående pandemi, är prognos
svår att ställa.
Trenden med utökat antal externa placeringar kvarstår och prognos för helår visar negativ
avvikelse mot budget om ca 4 922 tkr. Även personlig assistans visar negativ avvikelse vid
årets slut om ca 1 540 tkr.
Omsorgsnämnden anser att Region Hallands totala ersättning för utförande av hemsjukvård
ska tillföras omsorgsnämnden.
Den negativa prognosen ger ekonomiska konsekvenser som i förlängningen ytterst kan
påverka kvalitén i nämndens övriga verksamheter. I verksamheterna är det ett ansträngt
personalläge.
Ett ansträngt personalläge, ökade kostnader för extraförstärkning vid oro, vård i livets slut och
ökade omsorgsbehov gör att omsorgsnämnden inte ser så stora möjligheter till
effektiviseringar. Nämnden uppmanar dock till fortsatt återhållsamhet och noggrann
kostnadsuppföljning.

Beskrivning av ärendet
Prognos vid årets slut grundas på utfall till och med mars månad 2021 utifrån det
uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar
omsorgsnämnden negativ avvikelse om ca 13 242 tkr.
Omsorgsnämnden
Verksamheten visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.
Vård och Omsorg enl. SoL och HSL (exklusive externa placeringar) (Socialtjänstlagen,
Hälso- och sjukvårdslagen).
Prognosen visar negativ årsavvikelse om ca 9 280 tkr, exklusive externa placeringar.
Avvikelsen beror till största delen på kostnader för skyddsutrustning, extraförstärkning i
samband med pandemiutbrottet men även för oro/utåtagerande beteende vid demenssjukdom
och vård i livets slut. Omsorgsbehoven har ökat i verksamheten Omsorg i hemmet vilket
innebär extraförstärkning dygnet runt.
Insatser enligt LSS och SFB (exklusive personlig assistans och externa placeringar)
(Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken)
Prognosen visar positiv avvikelse vid årets slut om ca 636 tkr, exklusive personlig assistans
och externa placeringar. Verksamheten bostad med särskild service, har kostnader för
extraförstärkning på grund av ökade omsorgsbehov i samband med pandemiutbrottet. Andra
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LSS verksamheter visar positiv avvikelse vilket bland annat beror på samordningsvinster
mellan verksamheter.
Förebyggande verksamhet
Verksamheten Kommunrehab visar negativ avvikelse vid årets slut om ca 400 tkr. Det är
bland annat en konsekvens av att utskrivningsklara planeras hem inom 3 dagar istället för 5.
Kontorsövergripande
Prognosen visar negativ årsavvikelse om ca 365 tkr vid årets slut. Det beror bland annat på
ökad kostnad för program, appar och licenser, bland annat tillkommande kontorsövergripande
licenskostnader för uppgradering av Microsoft Office.
Pandemiutbrott/extraordinära kostnader
På grund av Pandemiutbrottet har omsorgsnämnden merkostnader för extraförstärkning,
sjukfrånvaro och övriga kostnader. Prognos för merkostnad gällande extraförstärkning baseras
på 8 månader och skyddsutrustning på 12 månader. Vid årets slut prognostiseras negativ
avvikelse om ca 8 850 tkr, varav merkostnad sjuklöner ca 2 090 tkr.
Externa placeringar
Externa placeringar enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) visar,
beroende på tillkomna placeringar under senare delen av 2020, negativ årsavvikelse om ca 4
922 tkr. Placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL) visar ingen avvikelse vid årets slut.
Personlig assistans
Personlig assistans visar negativ avvikelse vid årets slut om ca 1 540 tkr. Det beror dels på
nytillkomna ärenden under 2020, dels att omsorgsbehoven under senare delen av 2020 har
ökat i befintliga ärenden vilket innebär merkostnad. Det är även aviserat om nya ärenden, men
det är för tidigt för att kunna ha någon uppfattning om behov och kostnad.
Retroaktivt statsbidrag covid-19 (ofördelat)
På grund av den pågående pandemin, har omsorgsnämnden eftersökt retroaktiva statsbidrag
för merkostnader under september – december 2020. Dessa redovisas som en ofördelad post i
prognosen tills omsorgsnämnden har fått utbetalning.
Hemsjukvårdsöverenskommelsen
Ett nytt, reviderat avtal har tagits fram av en gemensam arbetsgrupp av representanter för
kommuner och region och som sammanknyter både ekonomisk överenskommelse och
principer för samarbetet i ett dokument med en löptid som sträcker sig över 8 år.
Överenskommelse föreslås gälla från och med 2021-04-01 till och med 2028-12-31. Denna
överenskommelse gäller under förutsättning att den godkänns av Regionfullmäktige och
samtliga kommunfullmäktige i Halland genom beslut som vinner laga kraft.
Kommunfullmäktige i Hylte har fattat beslut om att godkänna avtalet. Hemsjukvård i Halland
avser hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå som utförs i patientens bostad och där ansvaret
för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid. Ansvarsfördelningen följer den så
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kallade tröskelprincipen, vilket är en gränsdragning mellan kommunal och regional hälso- och
sjukvård och som innebär att kommunen ansvarar för att tillhandahålla hemsjukvård för alla
som inte kan ta sig till vårdcentralen och har skrivits in i hemsjukvården. Omsorgsnämnden
har under 2020 fått 5 600 tkr (grundersättning) samt ett tillägg om 1 200 tkr från Region
Halland för utförande av hemsjukvård. I avtalet som avser 2021 kommer Region Halland att
ersätta Hylte kommun med totalt 7 555 tkr (8 100 tkr/helår). Omsorgsnämnden kommer att få
ta del av 5 942 tkr av den totala ersättningen för 2021.

Handlingar i ärendet





§30 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021
Tjänsteskrivelse - Prognos 2021 ON efter 3 månader
Uppföljning och redovisning ekonomi 3 månader 2021
Tjänsteskrivelse - Prognos 2021 ON efter 3 månader

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Omsorgsnämnden
§34

Övriga ärenden 2021
(2021 ON0005)
Inga övriga ärenden på dagens sammanträde.
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Omsorgsnämnden
§35

Stängning och öppning vissa verksamheter inom
omsorgsnämndens verksamhetsområde
(2020 ON0107)

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att dagverksamheten på omsorgsnämndens särskilda boenden
öppnar för de som bor där under förutsättning att man följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

Beskrivning av ärendet
Enhetschef Mona Adolfsson framför önskemål från boenden på de särskilda boendena om att
öppna upp dagverksamheten för de boende.
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