
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-24    

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 2022-11-24   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 13:15-15:00 
  
Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande), 

Svetlana Svensson (V), Ewa Gunnarsson (SD)  ersätter Monica Grönroos Dehlin 
(SD), Ingegerd Torhall (L)  ersätter Agneta Johansson (L), Anna Larsson (S)  
ersätter Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande) 

  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Jörgen Lövgren (omsorgschef) 

Lena Borg (enhetschef) 
Anders Moberg (controller) 
Thomas Åkesson (myndighetschef) 
Maria Frobin (tf. medicinskt ansvarig sjuksköterska) 
Cecilia Lindqvist (socionomstudent) §§76-81 
Rebecka Merkel (nämndsekreterare) 

  
Utses att justera Rolf Kenneryd (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§76-85 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-24  
  

Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§76 Val av justerare och godkännande av ärendelista 

§77 Information 

§78 Meddelanden 

§79 Anmälan av delegeringsbeslut 

§80 Ekonomisk uppföljning 2022 - Prognos oktober 

§81 Vägledningsdokument för SoL och LSS 

§82 Ombudgetering - kontaktpersoner 

§83 Revidering av delegeringsordning 

§84 Svar på uppmaning gällande energibesparingsåtgärder 

§85 Övriga ärenden 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-24  
  

Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§76 

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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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-24  
  

Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§77 

Information  
(2022 ON0003) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.  

Beskrivning av ärendet 
- Nulägesrapport, boendeutredningar 
- Information om personalförändringar 

Handlingar i ärendet 
 §96 ON AU Information 
 Tjänsteskrivelse - information 24 november 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-24  
  

Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§78 

Meddelanden  
(2022 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 
 §97 ON AU Meddelanden 
 Tjänsteskrivelse - meddelanden 24 november 
 Protokoll GNHH 2022-10-21 
 §165 KS Begäran om extra investeringsanslag - Korttidsboende Bäckgatan 
 §168 KS Riktlinjer för Hylte kommuns minoritetspolitiska arbete 
 Riktlinjer för Hylte kommuns minoritetspolitiska arbete 
 §95 KF Ekonomisk uppföljning 2022 Hylte kommun - Delårsbokslut per augusti 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-24  
  

Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§79 

Anmälan av delegeringsbeslut  
(2022 ON0006) 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.  

Beskrivning av ärendet 
Anmälan av delegeringsbeslut för perioden oktober 2022.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - anmälan av delegeringsbeslut 24 november 
 Delegationsbeslut LSS oktober 2022 
 Delegationsbeslut SOL oktober 2022 
 Delegationsbeslut ÄO oktober 2022 
 Anmälan av tagna delegeringsbeslut arbetsutskottet/ordförande 10 nov 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-24  
  

Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§80 

Ekonomisk uppföljning 2022 - Prognos oktober  
(2022 ON0001) 

Beslut 
Omsorgsnämnden antar förslag till prognos efter 10 månader 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Helårsprognos grundas på utfall till och med oktober månad 2022, utifrån det ekonomiska 
uppföljningsmaterial som kan komma att presenterats och i dagsläget kända förutsättningar.  
  
Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till oktober visar en negativ avvikelse mot 
budget med 260 tkr. Det är en försämring med 1 104 tkr jämfört med utfallet för den 
föregående prognos som gjordes i augusti.  
  
Helårsprognosen uppvisar en negativ avvikelse med 2 100 tkr. Jämfört med föregående 
årsprognos om 2 000 tkr så har årsprognos försämrats med 100 tkr. 

Handlingar i ärendet 
 §98 ON AU Ekonomisk uppföljning 2022 - Prognos oktober 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden antar förslag till prognos efter 10 månader 2022.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-24  
  

Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§81 

Vägledningsdokument för SoL och LSS  
(2022 ON0086) 

Beslut 
Omsorgsnämnden antar vägledningsdokumenten för handläggning enligt socialtjänstlagen och 
LSS, och beslutar att de börjar gälla från och med 1 januari 2023.  

Beskrivning av ärendet 
Omsorgskontoret har gjort en insatsutredning utifrån lagrum SoL och LSS samt utifrån 
nämndens ansvarsområde. Tidigare antagna riktlinjer för handläggning enligt 
socialtjänstlagen och LSS ersätts nu av de två nya dokumenten ”Vägledningsdokument för 
handläggning enligt socialtjänstlagen" samt ”Vägledningsdokument för handläggning enligt 
LSS”. Dokumenten valde vi att ersätta helt för att få dem tids- och ändamålsenliga enligt 
gällande lagstiftning och praxis och arbetet har skett tillsammans med jurist. Detta innebär att 
all text är genomgången och förändringar är gjorda där detta krävts. 
  
Dokumenten har ändrat namn från riktlinjer till vägledningsdokument för handläggning då det 
ytterst är den enskildes behov av stöd och hjälp som ska vara avgörande vid beslut om 
bistånd. 

Handlingar i ärendet 
 §102 ON AU Vägledningsdokument för SoL och LSS 
 Tjänsteskrivelse - Vägledningsdokument för handläggning enligt socialtjänstlagen och 

LSS 
 Vägledningsdokument socialtjänstlagen 
 Vägledningsdokument  LSS 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden antar vägledningsdokumenten för handläggning enligt socialtjänstlagen och 
LSS. 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-24  
  

Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§82 

Ombudgetering - kontaktpersoner  
(2022 ON0087) 

Beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att justera budgeten med 186 616 kr mellan 
kultur- och folkhälsonämnden och omsorgsnämnden då omsorgsnämnden tar över ansvaret 
för kontaktpersoner från kultur- och folkhälsonämnden. 

Beskrivning av ärendet 
IFO vuxen har haft ansvaret för att bevilja kontaktpersoner enligt SoL och omsorgskontoret 
haft ansvaret för kontaktpersoner enligt LSS.  
  
För att tydliggöra och förenkla för personer med någon form av funktionsnedsättning och för 
att minimera risken att den enskildes ärende hamnar mellan stolarna då två olika nämnder har 
ansvaret gjordes en överenskommelse om att flytta över aktuella ärenden (ca fem personer) 
till omsorgskontorets regi. 
  
Överenskommelsen innefattar också att det framöver är omsorgskontorets ansvar att bevilja 
kontaktperson enligt SoL för personer med funktionsnedsättningar. 
  
I samband med överflyttning av pågående ärende behöver en justering av budgeten göras 
mellan KFN och ON. 

Handlingar i ärendet 
 §101 ON AU Ombudgetering - kontaktpersoner 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att justera budgeten med 186 616 kr mellan 
kultur- och folkhälsonämnden och omsorgsnämnden då omsorgsnämnden tar över ansvaret 
för kontaktpersoner från kultur- och folkhälsonämnden.  
 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
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 2022-11-24  
  

Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§83 

Revidering av delegeringsordning  
(2022 ON0036) 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta reviderad delegeringsordning. 

Beskrivning av ärendet 
Delegeringsordningen är en förteckning över de beslut som omsorgsnämnden med stöd av 6 
kap 37−39 §§ kommunallagen (2017:725), KL, delegerar till utskott, en ledamot, en ersättare 
eller till anställd i kommunen. 
  
Tilläggen som är gjorda: 

 Insatser för barn och ungdomar under 18 år med funktionsnedsättningar. Detta beror 
på den reglementsändring som är beslutad av kommunfullmäktige som innebär att 
omsorgsnämndens ansvarsområde även innefattar barn och ungdomar under 18 år med 
funktionsnedsättningar 

 Ersättning/arvode för uppdrag som kontaktperson enligt SoL. Detta kan beslutas av 
enhetschef inom ramarna för SKR:s rekommendationer. Behöver ersättningen av 
någon anledning bli högre än rekommendationerna så fattas beslut av 
omsorgsnämndens arbetsutskott. I delegeringsordningen finns sedan tidigare en 
motsvarande skrivning för kontaktpersoner enligt LSS. Tillägget görs med anledning 
av överenskommelsen om att omsorgsnämnden har övertagit vissa ärenden rörande 
kontaktpersoner som kultur- och folkhälsonämnden tidigare har haft ansvar för. 

  
I förslaget till revidering är delegaten omsorgshandläggare överstruken, detta eftersom titeln 
numera är ersatt av titeln socialsekreterare. 
  
I förslaget har de uppgifter som bör utgå strukits över, och de som har tillkommit markerats 
med rött 

Handlingar i ärendet 
 §103 ON AU Revidering av delegeringsordning 
 Tjänsteskrivelse - revidering av delegeringsordning 
 Delegeringsordning för omsorgsnämnden med föreslagna ändringar 221124 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta reviderad delegeringsordning. 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-11-24  
  

Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§84 

Svar på uppmaning gällande energibesparingsåtgärder  
(2022 ON0083) 

Beslut 
Omsorgsnämnden ställer sig bakom omsorgskontorets åtgärder till energibesparingsåtgärder 
och lämnar över dem till kommunstyrelsen. 

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 med frågan och de åtgärder som vidtas i personalutrymmen/kontor 
(ej omsorgsnära verksamheter) är följande: 

 Minimera användandet av belysning där man inte vistas. 
 Stäng av elektronik, belysning och dra ut laddare på kontor när man går hem för 

dagen. 
 Köra fulla diskmaskiner/tvättmaskiner när det är möjligt. 
 Effektivisera genom att värma mer mat samtidigt i ugnar under kortare tid. 

  
Omsorgskontoret kommer löpande informera omsorgsnämnden om ytterligare åtgärder införs. 

Handlingar i ärendet 
 §104 ON AU Svar på uppmaning gällande energibesparingsåtgärder 
 Tjänsteskrivelse - Återrapportering av energibesparingsåtgärder OK 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden ställer sig bakom omsorgskontorets åtgärder till energibesparingsåtgärder 
och lämnar över dem till kommunstyrelsen. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§85 

Övriga ärenden  
(2022 ON0005) 

Beskrivning av ärendet 
Ewa Gunnarsson (SD) ställer ett antal frågor kring daglig verksamhet på Hantverksgatan, 
gällande hur de arbetar för att öka den personliga utvecklingen och delaktigheten i samhället. 
Myndighetschef Thomas Åkesson svarar att syftet med daglig verksamhet är att skapa en 
skräddarsydd och meningsfull sysselsättning för den enskilde, vilket beviljas enligt 9 § 10 
LSS. Nämnden diskuterar frågan, men något beslut fattas inte.  
Paragrafen är justerad 
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