
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-17

Omsorgsnämnden

Sekreterare .................................................
Sara Lall

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

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Maj Brodin Johansson (C)

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

Organ Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-10-17
Datum för anslags 
uppsättande

2019-10-18 Datum för anslags 
nedtagande

2019-11-11

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla Sammanträdesrummet kl. 13:15-14:45

Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice 
ordförande), Maj Brodin Johansson (C) (2:e vice ordförande), Agneta Johansson 
(L), Svetlana Svensson (V), Ewa Gunnarsson (SD), Ingegerd Torhall (L)

Ej tjänstgörande ersättare Per-Åke Eriksson (V)

Övriga närvarande Berit Winbladh (omsorgschef)
Lena Borg (enhetschef)
Marina Torstensson (kvalitetsutvecklare)
Sara Lall (nämndsekreterare)
Sophia Lehnberg (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Kristina Carlo (controller)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare) §§65-66

Utses att justera Maj Brodin Johansson (C)

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2019-10-17   

Protokollet omfattar §§65-71
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-10-17

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§65 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§66 Information ON oktober 2019

§67 Meddelanden 2019

§68 Anmälan av delegeringsbeslut 2019

§69 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2019 - prognos

§70 Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - redovisning uppdrag

§71 Övriga ärenden 2019
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-10-17

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§65

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2019 ON0015)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Maj Brodin Johansson (C) att 
tillsammans med ordförande Gunnel Johansson (S) justera protokollet.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 4
2019-10-17

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§66

Information ON oktober 2019 
(2019 ON0003)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Meetings+
Information om nya Meetings+ av kommunsekreterare Susanne Ohlsson.
 
Lex Maria
Information om ett Lex Maria ärende – Sophia Lehnberg (MAS).
 
Ej verkställda beslut
Lena Borg, enhetschef, informerar om ej verkställda beslut.
 
Habiliteringsersättning
Information om inkommen synpunkt angående habiliteringsersättningen.
 
Nya tillämpningsregler Försäkringskassan
Information om nya (fr om april 2019) tillämpningsregler av Försäkringskassans hantering av 
retroaktiv ersättning av personlig assistans.

Handlingar i ärendet
 §83 ON AU Information ONAU oktober 2019
 Tjänsteskrivelse - Information ON oktober 2019
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Mötesdatum sid 5
2019-10-17

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§67

Meddelanden 2019 
(2019 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
 §84 ON AU Meddelanden 2019
 Tjänsteskrivelse - Meddelanden 2019
 §121 KF Nytt reglemente för Patientnämnden i Halland
 §148 KF Fyllnadsval - omsorgsnämnden
 Protokoll gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2019-09-06
 Protokoll Patientnämnden Halland 2019-09-05
 Tjänsteskrivelse -  Övergripande riktlinjer för hjälpmedel  2020
 Protokoll GNHH Övergripande riktlinjer för hjälpmedel
 Protokoll GNHH Indikatorrapporter i hemsjukvården augusti 2019
 Tjänsteskrivelse - Indikatorrapport augusti 2019
 Indikatorrapport augusti 2019
 Utjämning av LSS-kostnader 2020 preliminärt utfall september
 §250 KSAU - undantag inköpsstopp
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 6
2019-10-17

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§68

Anmälan av delegeringsbeslut 2019 
(2019 ON0006)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
 
 
 
 

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut för perioden september 2019.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut ON september 2019
 Delegationsbeslut LSS september 2019
 Delegationsbeslut SOL september 2019
 Delegationsbeslut anställningar september 2019
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 7
2019-10-17

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§69

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

Beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 9 månader 2019.

Beskrivning av ärendet
Prognos grundas på utfall till och med september månad 2019, utifrån det 
uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar 
omsorgsnämnden, exklusive personlig assistans och externa placeringar, en positiv avvikelse 
om ca 1 098 tkr.

Om personlig assistans (positiv avvikelse om ca 2 729 tkr) och externa placeringar inkluderas 
prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 954 tkr. Externa placeringar visar en 
negativ årsavvikelse mot budget om ca 4 800 tkr, varav nya placeringar ca 3 300 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 1 219 tkr exklusive externa 
placeringar. Personalsituationen blir alltmer ansträngd. Jmf med samma period 2018 har t ex 
behov av extraförstärkning nattetid ökat med ca 74 % 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.

Insatser enligt LSS och SFB (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
Socialförsäkringsbalken)
Prognosen visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 378 tkr exklusive personlig assistans 
och externa placeringar. På grund av prejudicerande domslut har Försäkringskassan under 
några år gjort snävare bedömningar vilket har lett till ökad kommunkostnad. I väntan på 
beslut i ärenden där omsorgstagare har överklagat Försäkringskassans assistansbeslut, har 
Hylte kommun beviljat personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut. Efter 
domslut i Förvaltningsrätten, förväntas Försäkringskassan utbetala retroaktiv ersättning till 
Hylte kommun om ca 4 000 tkr.
Verksamheten bostad med särskild service, har kostnader för extraförstärkning på grund av 
ökade omsorgsbehov. Prognosen balanseras upp genom positiv avvikelse i verksamheten 
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Mötesdatum sid 8
2019-10-17

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

serviceboende LSS.

Förebyggande verksamhet
Verksamheten Kommunrehab visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 290 tkr. 
Avvikelsen beror på sjukfrånvaro som inte har ersatts fullt ut.

Kontorsövergripande
Verksamheten visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 1 649 tkr. Avvikelsen beror 
bland annat på vakanta tjänster.

Handlingar i ärendet
 §85 ON AU Ekonomisk uppföljning efter 9 månader 2019
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter 9 månader 2019
 Uppföljning och redovisning ekonomi - Sep 2019 med statistik Rättad 191003

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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Mötesdatum sid 9
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§70

Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - redovisning 
uppdrag 
(2019 ON0002)

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar svara Kommunfullmäktige: ”Det finns en regional arbetsgrupp 
som håller på att ta fram en ny ersättningsmodell för hemsjukvårdsavtalet. I samband med att 
detta pågår så förlängdes hemsjukvårdsavtalet till och med 2020-06-30. Omsorgsnämnden 
anser det därför för tidigt att konsekvensbeskriva hur nämnden påverkas om 
hemsjukvårdsavtalet inte förlängs”.

Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden fick i uppdrag av Kommunfullmäktige 2019-06-18 att beskriva hur 
nämnden påverkas om hemsjukvårdsavtalet med Region Halland inte fortsätter 2020.

Handlingar i ärendet
 §86 ON AU Resultat- och ekonomisk plan 2020-2023 (REP) - redovisning uppdrag
 Tjänsteskrivelse - Uppdrag Hemsjukvårdsavtal
 §94 KF Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023 Hylte kommun

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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Mötesdatum sid 10
2019-10-17

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§71

Övriga ärenden 2019 
(2019 ON0004)

Maj Brodin Johansson (C) lämnar ett yrkande på uppdrag till omsorgsnämnden:

- Genomföra en oberoende arbetsmiljökartläggning  anonymt av Avonova som ska gälla all 
personal inom omsorgen. 
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