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§9 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Bokslut 

§10 Ansökan om statsbidrag om personligt ombud 

§11 Remiss Från delar till helhet – en reform för samordnade, behovsanpassade och 
personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet 

§12 Remiss av program för räddningstjänst med tillhörande delplaner, Länsstyrelsen i 
Hallands län 

§13 Övriga ärenden 

 

2 (19)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-02-24  
  

Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§1 

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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§2 

Information  
(2022 ON0003) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
 Ny organisation på omsorgskontoret 
 Information om arbetet med pandemin 
 Information om lösenordsbyte  
 Information om pausad implementering av vaccinationskrav för personal som redan är 

i anställning. 
  
Paragrafen är justerad 
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§3 

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 
 §10 ON AU Meddelanden 
 Tjänsteskrivelse meddelanden februari 
 Protokoll KTR 2021-11-22 
 Protokoll KPR 2021-12-07 
 Protokoll samverkan 2021-12-01 
 Protokoll samverkan 2021-11-16 
 Protokoll samverkan 2021-10-22 
 Protokoll Lokala Brottsförebyggande rådet och Lokala Folkhälsorådet, 2021-11-18 

Paragrafen är justerad 

5 (19)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-02-24  
  

Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§4 

Anmälan av delegationsbeslut  
(2022 ON0006) 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beskrivning av ärendet 
Anmälan av delegationsbeslut för perioden januari 2022.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut ON februari 2022 
 Delegeringsbeslut SoL januari 
 Delegeringsbeslut LSS januari 
 Delegeringsbeslut anställningar ON oktober 2021 
 Delegeringsbeslut anställningar ON november 2021 
 Delegeringsbeslut anställningar ON december 2021 
 Delegeringsbeslut Personuppgiftssamordnare 

Paragrafen är justerad 
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§5 

Patientsäkerhetsberättelse 2021  
(2022 ON0016) 

Beslut 
Omsorgsnämnden antar patientsäkerhetsberättelsen för 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
3. vilka resultat som har uppnåtts. 
  
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. 
  
Även 2021 har dominerats av pandemin. Samtliga patienter har erbjudits, och en 
överväldigande majoritet har fått dos 1, dos 2 och dos 3 av covidvaccinet. Även medarbetare 
har till stor del erbjudits vaccin, arrangerat av regionen tillsammans med kommunen. 
Sjukfrånvaron har påverkat i stort sett alla verksamheter svårt och restriktioner och 
smittspårningar har ytterligare lagt sten på bördan. Verksamheternas uthållighet och kraft har 
minskat, vilket syns i mätningar, egenkontroller och verksamhetsgranskningar. 
  
Under 2022 kommer ett större förbättringsarbete att påbörjas och till delar genomföras för att 
förstärka organisation, medarbetare och patientsäkerhet. 
  

Handlingar i ärendet 
 §4 ON AU Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 Tjänstekrivelse patientsäkerhetsberättelse 2021 
 Patientsäkerhetsberätteler 2021 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden antar patientsäkerhetsberättelsen för 2021. 
 

Beslutet skickas till  
Omsorgskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§6 

Kvalitetsberättelse 2021  
(2022 ON0017) 

Beslut 
Omsorgsnämnden antar kvalitetsberättelsen för 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS:2011:9) bör 
den som bedriver socialtjänst och/eller verksamhet enligt lagen om stöd till vissa 
funktionshinder (LSS) årligen upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. Från och med år 
2016 har omsorgsnämnden presenterat en sammanhållen kvalitetsberättelse. Syftet är att 
beskriva vad som har skett inom kvalitetsområdet under det gångna året som i ett led i att 
uppfylla föreskriften om systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS:2011:9). I kvalitetsberättelsen 
redovisas resultat, vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra verksamhetens kvalitet 
samt vilka prioriterade områden som planeras för 2022. 
  
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen för 2021–2022 är försenad på grund av nytt 
leverantörsavtal. Resultatet från undersökningen presenteras preliminärt i juni 2022. 
Nyckeltalen kopplat till undersökningen i kvalitetsberättelsen bygger därför på 2020 års 
resultat.  
  
Brukarundersökning funktionsnedsättning för 2021 visar på en hög nöjdhet. Inom flertalet 
områden ligger Hylte kommun över de nationella nivåerna på nöjdhet. Tidigare år har ett antal 
frågor inte kunnat redovisas då de inte motsvarat omsorgsnämndens nyckeltal. I samråd med 
enkätfabriken som är leverantör av undersökningen har frågor som avser mäta dessa nyckeltal 
i år ställts på ett förenklat sätt. Genom enkäten och dess frågor i förenklad form har resultat 
inom samtliga områden kunnat uppnås, vilket är en stor förbättring i jämförelse med 
föregående år.  
  
Vid granskning av befintliga genomförandeplaner 2021 upptäcktes stora brister i antalet 
upprättade genomförandeplaner. Uppföljningen visade att 63 procent av omsorgskontorets 
verksamheter hade en upprättad genomförandeplan. En uppdragsgrupp som ska inleda ett 
förbättringsarbete har därför tillsatts under årets början 2022.  
  
Omsorgskontoret har under året tydliggjort hanteringen av synpunkter och klagomål genom 
att införa en utredningsrapport som ska underlätta dokumentationen av vidtagna åtgärder.  
  
Under november 2021 infördes en ny gemensam version av verksamhetssystemet Treserva. 
Detta ska bidra till samverkan mellan kontoren, en likvärdig avvikelserapportering och 
verksamhetsstatistik samt förenkla processen vid dokumentation mellan kontoren.  
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Handlingar i ärendet 
 §7 ON AU Kvalitetsberättelse 2021 
 Tjänsteskrivelse - Kvalitetsberättelse 2021 
 Kvalitetsberättelse 2021 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden antar kvalitetsberättelsen för 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
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§7 

Intern kontroll 2021 - Uppföljning  
(2021 ON0021) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av uppföljningen av internkontroll i samband med bokslut 
2021. 

Beskrivning av ärendet 
En internkontrollplan ska upprättas av varje nämnd enligt internkontrollreglementet antagen 
av kommunfullmäktige 2011-12-15 § 92. Lokala riktlinjer och rutiner ska utformas för att 
säkerställa att kommunens nämnder upprätthåller tillräcklig intern kontroll för att bedriva en 
kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet som lever upp till givna uppdrag 
och satta mål. 
  
Omsorgsnämnden ska årligen i samband med delårsbokslut, bokslut, 
patientsäkerhetsberättelse samt kvalitetsberättelse rapportera resultatet från uppföljningen av 
den interna kontrollen för omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
 §5 ON AU Internkontrollplan 2021 - Uppföljning 
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2021 
 Uppföljning av internkontrollplan bokslut 2021 
 §17 ON Intern kontrollplan 2021 
 Intern kontrollplan 2021 
 Risk- och väsentlighetsanalys 2021 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av uppföljningen av internkontroll i samband med bokslut 
2021. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 
 

Paragrafen är justerad 
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§8 

Internkontrollplan 2022  
(2022 ON0020) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan för 
2022. Omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 2022. 

Beskrivning av ärendet 
En internkontrollplan ska upprättas av varje nämnd enligt internkontrollreglementet antagen 
av Kommunfullmäktige 2011-12-15 § 92. Lokala riktlinjer och rutiner ska utformas för att 
säkerställa att kommunens nämnder upprätthåller tillräcklig intern kontroll för att bedriva en 
kvalitativ och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet som lever upp till givna uppdrag 
och satta mål. 
  
Omsorgsnämnden ska årligen i samband med delårsbokslut, bokslut, 
patientsäkerhetsberättelse samt kvalitetsberättelse rapportera resultatet från uppföljningen av 
den interna kontrollen för omsorgsnämnden till Kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 
 §6 ON AU Internkontrollplan 2022 
 Tjänsteskrivelse - Internkontroll 2022 
 Internkontrollplan 2022 
 Risk- och väsentlighetsanalys 2022 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av risk- och väsentlighetsanalys och internkontrollplan för 
2022. Omsorgsnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 
 

Paragrafen är justerad 
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§9 

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Bokslut  
(2021 ON0001) 

Beslut 
Omsorgsnämnden antar förslag till bokslut 2021.   
  
Omsorgsnämnden ger omsorgskontoret ett uppdrag att ta fram ett resurs- och 
omfördelningsförslag för att säkerställa lagrum inom omsorgskontorets verksamheter.  

Beskrivning av ärendet 
Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till december visar en negativ avvikelse mot 
budget med 2 296 000 kr. 
  
För året har omsorgsnämnden erhållit retroaktiva statsbidrag avseende covid-19 om 4 400 000 
kr samt tilläggsbudget KF om 6 200 000 kr och extra medel KS om 4 100 000 kr. Konstateras 
kan att utan dessa tillförda medel (engångsbelopp) hade nämnden redovisats en negativ 
avvikelse med 16 996 000 kr. 
  
Avvikelsen kan bl.a. förklaras med att pandemin medfört högre sjukskrivningstal och därmed 
också högre kostnader för vikarier samt skyddsutrustning. Ytterligare förklaring är den högre 
bemanning som krävts utifrån de ökade behoven, dvs demografin med fler äldre i kommunen, 
en ökad vårdtyngd samt ”god och nära vård”-reformen. Därutöver kan nämnas att det saknas 
budget för verksamhetssystem/digitala hjälpmedel, tekniska hjälpmedel och 
omsorgshandläggare. 

Handlingar i ärendet 
 §8 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Bokslut 
 Tjänsteskrivelse bokslut 2021 ON 
 Bokslut 2021 ON 
 Uppföljning och redovisning bokslut 2021 ON 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden antar förslag till bokslut 2021.   
  
Omsorgsnämnden ger omsorgskontoret ett uppdrag att ta fram ett resurs- och 
omfördelningsförslag för att säkerställa lagrum inom omsorgskontorets verksamheter.  
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Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Omsorgskontoret 
 

Paragrafen är justerad 
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§10 

Ansökan om statsbidrag om personligt ombud  
(2022 ON0025) 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar ansöka om statsbidrag från Länsstyrelsen för 0,5 åa personligt 
ombud för 2022. 

Beskrivning av ärendet 
From 2020-01-07 har omsorgskontoret anställt 0,5 årsarbetare personligt ombud. Det 
personliga ombudet finns organisatoriskt inom enheten för socialpsykiatri. Personligt ombud 
riktar sig till personer 18 år eller äldre med långvarig och omfattande psykisk 
funktionsnedsättning och som har behov av särskilt stöd för att kunna ta tillvara sina 
rättigheter i samhället. Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av brukaren/klienten och 
fungerar som ett redskap för att stärka brukaren/klienten till att få bättre tillit till sig själv och 
därmed få bättre kontroll och makt över den egna vardagen. 
  
Socialstyrelsen och Länsstyrelsen ansvarar för verksamheten personligt ombud. Länsstyrelsen 
i varje län beviljar statsbidrag till kommuner som ansöker. Statsbidraget fördelas sedan på 
antal kommuner som ansökt. Ej förbrukade medel kan komma att återkrävas. För 2021 utgick 
404 530 kr per år för en heltidstjänst. 

Handlingar i ärendet 
 §11 ON AU Ansökan om statsbidrag om personligt ombud 
 Tjänsteskrivelse - Personlig ombud 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar ansöka om statsbidrag från Länsstyrelsen för 0,5 åa personligt 
ombud för 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen i Halland 
 

Paragrafen är justerad 
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§11 

Remiss Från delar till helhet – en reform för samordnade, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med 
samsjuklighet  
(2022 ON0023) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har inga synpunkter att lämna på remissen. 
  

Beskrivning av ärendet 
Socialdepartementet har översänt SOU 2021:93, Från delar till helhet - en reform för 
samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet 
till Hylte kommun. I utredningen föreslås en genomgripande reform av samhällets insatser till 
personer med samsjuklighet. Reformen förutsätter ett förändrat huvudmannaskap för vård och 
stöd till alla personer med skadligt bruk eller beroende.  
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade skicka ärendet (SOU 2021:93) till 
omsorgsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden för eventuella synpunkter. Synpunkterna 
överlämnas till kommunledningskontoret senast 18 mars som sammanställer ett gemensamt 
svar. 
  
Omsorgsnämnden kan komma bli påverkade av lagförslaget då en del av målgruppen inom 
socialpsykiatrin har en samsjuklighet i våra verksamheter. Det kan till vissa delar även 
komma att påverka hemsjukvården. Hur och i vilken grad lagförslaget kommer påverka kan 
omsorgskontoret inte bedöma i dagsläget. För den enskilde individen med samsjuklighet 
bedömer omsorgskontoret lagförslaget som positivt. 
  
  

Handlingar i ärendet 
 §12 ON AU Remiss Från delar till helhet – en reform för samordnade, 

behovsanpassade och person 
 Tjänsteskrivelse -  Remiss Från delar till helhet - En reform för samordnande, 

behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 
2021:93) 

 §28 KSAU Remiss - Från delar till helhet - En reform för samordnande, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 
2021:93) 

 Remiss av SOU 2021:93 Från delar till helhet - En reform för samordnande, 
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet. 
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Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har inga synpunkter att lämna på remissen. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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§12 

Remiss av program för räddningstjänst med tillhörande delplaner, 
Länsstyrelsen i Hallands län  
(2022 ON0024) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen kopplat till ”Program för räddningstjänst 
med tillhörande delplaner, Länsstyrelsen i Hallands län”. Omsorgsnämnden har inga 
synpunkter på planens innehåll. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har en central roll vid hantering av samhällsstörningar, bland annat genom 
bestämmelserna i lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 
socialtjänstlagen (2001:453) och hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Kommunen har även 
ett geografiskt områdesansvar på lokal nivå och vid en kärnteknisk olycka ska kommunen 
säkerställa driften av den verksamhet som bedrivs och som anses vara samhällsviktig. 
  
Efter senaste revideringen av FSO (2003:779) ändrades de nuvarande beredskapszonerna 
kring kärnkraftverket Ringhals och Hylte kommun kommer från 1/7 2022 ingå i 
”planeringszon”. Detta innebär att kommunen ska ha en beredskap för att kunna genomföra 
effektiva skyddsåtgärder för allmänheten vid händelse av kärnteknisk olycka. Detta ställer en 
del nya krav som kommunen behöver planera för.  
  
Inför denna ändring i FSO (2003:779) har Länsstyrelsen i Hallands län reviderat sina 
beredskapsplaner. De planer som Hylte kommun behöver ta fram ska baseras på dessa.  
  
En kärnteknisk olycka kan drabba hela kommunen både som organisation och som 
geografiskt område. Av denna anledning önskas samtliga nämnder vara en del av Hylte 
kommuns samlade remissvar till Länsstyrelsen gällande deras beredskapsplaner och remissen 
skickas därför ut på internremiss. 
  
Omsorgskontoret ser behov av att kommunen/nämndernas riktlinjer revideras utifrån planen. 

Handlingar i ärendet 
 §13 ON AU Remiss av program för räddningstjänst med tillhörande delplaner, 

Länsstyrelsen i Hallands län 
 Tjänsteskrivelse - Remiss av program för räddningstjänst med tillhörande delplaner, 

Länsstyrelsen i Hallands län 
 §26 KSAU Remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner, 

Länsstyrelsen i Hallands län. 
 Missiv - Remiss av Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner 
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 2.1 Delplan Saneringsplan 
 2.2 Delplan Larm 
 2.3 Delplan Länsstyrelsens fältplats 
 2.4 Delplan Kommunikation 
 2.5 Delplan Strålningsmätning 
 2.6 Delplan Utrymning 
 2.7 Delplan Inomhusvistelse och jodtabletter 
 2.8 Program för Räddningstjänst 
 2.9 Sändlista 
 2.10 Kommentarslogg 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen kopplat till ”Program för räddningstjänst 
med tillhörande delplaner, Länsstyrelsen i Hallands län”. Omsorgsnämnden har inga 
synpunkter på planens innehåll. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 
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 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-02-24  
  

Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§13 

Övriga ärenden  
(2022 ON0005) 

Initiativärende 
Ewa Gunnarsson (SD) lämnar in ett initiativärende gällande mat från dagcentraler till äldre 
och utsatta vid tillfällig nedstängning. Ärendet tas emot för beredning. 
  
Information om lokalvård på särskilt boende 
Jörgen Lövgren, omsorgschef, informerar om att samhällsbyggnadskontoret numera sköter 
lokalvården av de allmänna ytorna på kommunens särskilda boenden. Detta sköttes tidigare av 
omsorgskontorets personal.  
 

Paragrafen är justerad 
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