
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-03    

Omsorgsnämnden    
 

 

Sekreterare .................................................  
 Rebecka Merkel  

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

Underskrifter 

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

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

Organ Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-11-03   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 13:15-14:30 
  
Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice 

ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande), Agneta Johansson (L), 
Niclas Erlandsson (C), Svetlana Svensson (V) §§65-70, Ewa Gunnarsson (SD)  
ersätter Monica Grönroos Dehlin (SD), Ingegerd Torhall (L) §§71-75 ersätter 
Svetlana Svensson (V) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Gunilla Holmberg Ritterbex (C) 

Ingegerd Torhall (L) §§65-70 
  
Övriga närvarande Jörgen Lövgren (omsorgschef) 

Lena Borg (enhetschef) 
Sophia Lehnberg (medicinskt ansvarig sjuksköterska) 
Anders Moberg (controller) 
Stefan Breti (kvalitetsutvecklare) §§65-70 
Rebecka Merkel (nämndsekreterare) 

  
Utses att justera Rolf Kenneryd (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§65-75 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§65 Val av justerare och godkännande av ärendelista 

§66 Information 

§67 Meddelanden 

§68 Anmälan av delegeringsbeslut 

§69 Sammanställning tillbud och arbetsskador - delår 2022 

§70 Organisationsöversyn inför ny mandatperiod - förändring av råd 

§71 Remiss - Handlingsplan för att stärka barns rättigheter 

§72 Motion - att erbjuda mat från dagcentraler till äldre och utsatta vid tillfällig nedstängning 

§73 Revidering av Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 

§74 Uppmaning gällande energibesparingsåtgärder 

§75 Övriga ärenden 
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Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§65 

Val av justerare och godkännande av ärendelista  
(2022 ON0031) 

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 
 2022-11-03  
  

Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§66 

Information  
(2022 ON0003) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.  

Beskrivning av ärendet 
- Utdelning av broschyr LUPP 2021 - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Hylte 
kommun. 
- Omsorgschef Jörgen Lövgren informerar om de pågående utredningarna om 
sekretessbrottshändelsen. 
- Enhetschef Lena Borg informerar om de pågående boendeutredningarna och bjuder in till 
dialogen/informationstillfället som kommer att hållas på Forum, Hyltebruk, den 15 november 
klockan 14:00.  

Handlingar i ärendet 
 §81 ON AU Information 
 Tjänsteskrivelse - information 3 november 

Paragrafen är justerad 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§67 

Meddelanden  
(2022 ON0004) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av meddelanden.  

Beskrivning av ärendet 
Omsorgskontoret har till dagens sammanträde skickat med de handlingar som inkommit till 
omsorgskontoret och som omsorgsnämnden bör ha kännedom om. 

Handlingar i ärendet 
 §82 ON AU Meddelanden 
 Tjänsteskrivelse - meddelanden 3 november 
 Protokoll Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2022-09-23 
 Protokoll Patientnämnden Halland 2022-09-14 
 §78 KF Revidering av reglemente - kultur-och folkhälsonämnden och 

omsorgsnämnden 
 §170 KS Uppmaning att avskaffa hälsoschema verksamhetsanpassade schema i 

nuvarande form 
Paragrafen är justerad 
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§68 

Anmälan av delegeringsbeslut  
(2022 ON0006) 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.  

Beskrivning av ärendet 
Anmälan av delegeringsbeslut för perioden september 2022.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut ON 3 november 2022 
 Delegeringsbeslut anställningar ON september 
 Delegeringsbeslut LSS september 2022 
 Delegeringsbeslut SoL september 2022 
 Anmälan av tagna delegeringsbeslut arbetsutskottet 3 november 

Paragrafen är justerad 
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§69 

Sammanställning tillbud och arbetsskador - delår 2022  
(2022 ON0074) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av sammanställning tillbud och arbetsskador delår 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgskontoret rapporterar och följer upp sammanställningen av tillbud- och arbetsskador 
till nämnden två gånger per år. Verksamheterna samt fackliga samverkansgrupper ska ta del 
av sammanställningen och gemensamt föra en dialog om hur det systematiska kvalitetsarbetet 
kan kvalitetssäkras för att förebygga tillbud- och arbetsskador i verksamheterna. 
  
I sammanställningen redovisas tillbud och arbetsskador dokumenterade under perioden 2022-
01-01 till 2022-06-30.  

Handlingar i ärendet 
 §83 ON AU Sammanställning tillbud och arbetsskador delår 2022 
 Tjänsteskrivelse - Sammanställning tillbud och arbetsskador delår 2022 
 Sammanställning tillbud och arbetsskador 2022-01-01 till 2022-06-30 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av sammanställning tillbud och arbetsskador delår 2022. 
 

Paragrafen är justerad 
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§70 

Organisationsöversyn inför ny mandatperiod - förändring av råd  
(2021 ON0082) 

Beslut 
Omsorgsnämnden ställer sig bakom arbetsformer för tillgänglighetsrådet samt folkhälso- och 
trygghetsrådet, men yrkar på följande ändringar i arbetsformer för pensionärsrådet: 

 I 3 § i stycket gällande protokollet, ändras handikapporganisationerna till 
pensionärsorganisationerna och tillgänglighetsrådet till pensionärsrådet. 

 Antal dagar innan sammanträdet som kallelsen ska skickas bör ses över. Detta med 
anledning av att postgången tar längre tid på grund av att posten endast lämnas ut 
varannan dag. 

Beskrivning av ärendet 
Vid översyn av organisationen som genomfördes av demokratiberedningen inför ny 
mandatperiod föreslogs förändringar avseende de kommunala råden. Kommunfullmäktige 
beslutade därefter vid sitt sammanträde den 16 juni 2022, §59, att besluta i enlighet med 
demokratiberedningens förslag avseende råden. Kommunfullmäktige beslutade att slå ihop 
brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet. Kommunfullmäktige beslutade även att 
kommunala pensionärsrådet ska ha en liknande representation som kommunala 
tillgänglighetsrådet med representanter från samtliga av kommunens nämnder.  
  
Kommunfullmäktige gav kommunledningskontoret i uppdrag att genomföra ett arbete med att 
se över reglementen för samtliga råd. Kommunledningskontoret har därför tagit fram förslag 
till arbetsformer för råden som föreslås ersätta rådens nuvarande reglementen. Förslaget på 
arbetsformer har skickats på remiss till kommunens nämnder och råd för synpunkter och svar 
ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 31 oktober 2022 

Handlingar i ärendet 
 §84 ON AU Organisationsöversyn inför ny mandatperiod - förändring av råd 
 §11 KPR Organisationsöversyn inför ny mandatperiod - Förändring av råd 
 Tjänsteskrivelse - rådens arbetsformer på remiss 
 Arbetsformer pensionärsrådet 
 Arbetsformer tillgänglighetsrådet 
 Arbetsformer folkhälso- och trygghetsrådet 
 Beslut - rådens arbetsformer på remiss 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden ställer sig bakom arbetsformer för tillgänglighetsrådet samt folkhälso- och 
trygghetsrådet, men yrkar på följande ändringar i arbetsformer för pensionärsrådet: 
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 I 3 § i stycket gällande protokollet, ändras handikapporganisationerna till 
pensionärsorganisationerna och tillgänglighetsrådet till pensionärsrådet. 

 Antal dagar innan sammanträdet som kallelsen ska skickas bör ses över. Detta med 
anledning av att postgången tar längre tid på grund av att posten endast lämnas ut 
varannan dag. 

 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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§71 

Remiss - Handlingsplan för att stärka barns rättigheter  
(2022 ON0071) 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner förslaget som skickats på remiss från Kultur- och 
folkhälsokontoret utan justeringar och skickar svaret till Kultur- och folkhälsokontoret. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsokontoret har utarbetat ett förslag till handlingsplan för att stärka barns 
rättigheter i Hylte kommun. Förslaget till handlingsplan utgår från en nulägesanalys som 
gjordes under våren 2021 där samtliga kontor gjorde en genomlysning av kommunens arbete 
med barns rättigheter.  
  
Handlingsplanen bygger på de utvecklingsområden som framkommit av nulägesanalysen 
samt strategiska dokument: Agenda 2030, Vision 2040, FN:s barnkonvention och den 
nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Det övergripande målet för 
handlingsplan är att skapa en struktur som ger förutsättningar för att bedriva ett strategiskt och 
långsiktigt barnrättsarbete samt att stärka barns möjligheter att vara delaktiga i frågor som 
berör dem.  
  
Handlingsplanen är uppdelad i tre delmål:  

1. Ökad kunskap i organisationen kring barnkonventionen och dess tillämpning 
2. Det finns ett tydligt barnrättsperspektiv i beslut som fattas  
3. Barn har kunskap om sina rättigheter  

  
Förslaget är att handlingsplanen ska antas av kommunfullmäktige. Innan förslaget skickas till 
kommunfullmäktige skickas ärendet på remiss till kommunens nämnder och rådgivande 
organ. Svar ska vara inlämnat till kultur- och folkhälsokontoret senast 31 oktober 2022. 

Handlingar i ärendet 
 §85 ON AU Remiss - Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun 
 Tjänsteskrivelse- Remissvar Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte 

kommun 
 §62 KFN Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun 
 Handlingsplan för att stärka barns rättigheter i Hylte kommun 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden godkänner förslaget som skickats på remiss från Kultur- och 
folkhälsokontoret utan justeringar och skickar svaret till Kultur- och folkhälsokontoret. 
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Beslutet skickas till  
Kultur- och folkhälsokontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§72 

Motion - att erbjuda mat från dagcentraler till äldre och utsatta vid 
tillfällig nedstängning  
(2022 ON0078) 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att ge omsorgskontoret i uppdrag att utforma ett förslag till svar på 
motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Stina Isaksson (SD) lämnade den 9 juni 2022 in en motion där hon uppmärksammar 
problematiken med matservering om kommunens dagcentraler tillfälligt stängs för besök. Mot 
bakgrund av detta föreslår hon:  
  

 att vid en eventuell nedstängning av dagcentralerna, erbjuda de som idag äter mat på 
kommunens dagcentraler, att hämta matlådor. 

  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden i 
uppdrag att lämna förslag till svar på motionen utifrån sina ansvarsområden. Svaret ska vara 
inlämnat till kommunledningskontoret senast 24 mars 2023 

Handlingar i ärendet 
 §86 ON AU Motion – att erbjuda mat från dagcentraler till äldre och utsatta vid 

tillfällig nedstängning 
 Tjänsteskrivelse - Motion att erbjuda mat från dagcentraler till äldre och utsatta vid 

tillfällig nedstängning 
 §165 KSAU Motion angående att erbjuda mat från dagcentraler till äldre och utsatta 

vid tillfällig nedstängning - på remiss 
 Motion angående att erbjuda mat från dagcentraler till äldre och utsatta vid tillfällig 

nedstängning 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att ge omsorgskontoret i uppdrag att utforma ett förslag till svar på 
motionen. 
 

Paragrafen är justerad 
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§73 

Revidering av Samverkansavtal för gemensam nämnd för 
hemsjukvård och hjälpmedel  
(2022 ON0082) 

Beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att: 

 anta förslag till Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och 
hjälpmedel, enligt bilaga, och som träder i kraft från och med den 1 januari 2023 

 Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel ersätter 
därmed tidigare Avtal om samverkan i Gemensam hjälpmedelsnämnd. 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag från Gemensam nämnd för hjälpmedel och hemsjukvård, GNHH, har en 
revidering av Avtal om samverkan i Gemensam hjälpmedelsnämnd genomförts i samverkan 
mellan Region Halland och kommunerna i Halland. I samband med uppdateringen av avtalet 
har även en översyn av den fördelningsnyckel som Region Hallands utbetalda ersättning utgår 
ifrån genomförts. 
  
Grunderna i reviderat Samverkansavtal känns igen från nu gällande avtal och omfattning – 
vad som ingår och inte ingår kopplat till hjälpmedel är oförändrat. Ändringar i avtalet ses i 
uppdaterad fördelningsnyckel samt ett nytt kapitel om samverkan, information, översyn och 
utvärdering. 
  
Föreslagen fördelningsnyckel innebär att anslagna medel fördelas mellan kommunerna utifrån 
kommunens andel av Hallands totala befolkning enligt SCB:s årliga befolkningsstatistik. Vid 
beräkning används den statistik som avser året två år före budgetåret. 2021 års statistik ska 
följaktligen utgöra grund för beräkningen för fördelning av anslagna medel 2023.  
  
Nuvarande avtal är uppsagt och upphör att gälla från 2022-12-31. Uppdaterat avtal föreslås 
gälla från 2023-01-01 och fram till 2026-12-31. 

Handlingar i ärendet 
 §87 ON AU Revidering av Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård 

och hjälpmedel 
 Tjänsteskrivelse - Revidering av samverkansavtal för gemensam nämnd för 

hemsjukvård och hjälpmedel 
 Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 
 Beslutsförslag - Godkänna reviderat Samverkansavtal Gemensam nämnd för 

hemsjukvård och hjälpmedel 
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Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att: 

 anta förslag till Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och 
hjälpmedel, enligt bilaga, och som träder i kraft från och med den 1 januari 2023 

 Samverkansavtal för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel ersätter 
därmed tidigare Avtal om samverkan i Gemensam hjälpmedelsnämnd. 

 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
  
 

Paragrafen är justerad 
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§74 

Uppmaning gällande energibesparingsåtgärder  
(2022 ON0083) 

Beslut 
Omsorgsnämnden ger omsorgskontoret i uppdrag att genomföra och återrapportera 
energibesparingsåtgärder skyndsamt till nämnden, i enlighet med kommunstyrelsens beslut 
den 4 oktober 2022, KS §171. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 oktober 2022, KS §171, att uppmana nämnderna i Hylte 
kommun att genomföra och återrapportera energibesparingsåtgärder skyndsamt. Beslutet 
fattades bl.a. med anledning av att priserna på el och gas stiger runt om i Europa. Regeringen 
har vidare uppdragit till de statliga myndigheterna att vidta möjliga och lämpliga 
energibesparingsåtgärder t o m 31 mars 2023.  
  
Omsorgskontoret arbetar redan med frågan och för det fall att energibesparingsåtgärder kan 
vidtas på verkställande nivå kommer dessa vidtas omgående. Bedöms det finnas andra 
åtgärder som inte är av verkställande art kommer dessa att lyftas vidare för beslut i nämnd. 
Energibesparingsåtgärder och beslut avseende dessa kommer i enlighet härmed följa den 
tågordning som gäller för kommunen som organisation. 
  
Då kommunstyrelsens beslut är en uppmaning riktad till nämnden föreslås nämnden ge 
omsorgskontoret i uppdrag att vidta de åtgärder som behövs för att genomföra åtgärderna 
skyndsamt och för det fall det behövs lyfta förslag till beslut i nämnden. Omsorgskontoret ska 
återrapportera kontinuerligt och skyndsamt till nämnden. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse – Energibesparingsåtgärder 
 §171 KS Uppmaning gällande energibesparingsåtgärder 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden ger omsorgskontoret i uppdrag att genomföra och återrapportera 
energibesparingsåtgärder skyndsamt till nämnden, i enlighet med kommunstyrelsens beslut 
den 4 oktober 2022, KS §171. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
  
 

Paragrafen är justerad 
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§75 

Övriga ärenden  
(2022 ON0005) 

Inga övriga ärenden vid dagens sammanträde.  
 

Paragrafen är justerad 
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