
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-06-23    

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 2022-06-23   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 08:15-09:30 
  
Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice 

ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande), Agneta Johansson (L), 
Svetlana Svensson (V), Ewa Gunnarsson (SD)  ersätter Monica Grönroos Dehlin 
(SD), Gunilla Holmberg Ritterbex (C)  ersätter Niclas Erlandsson (C) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Ingegerd Torhall (L) 

Per-Åke Eriksson (V) 
  
Övriga närvarande Jörgen Lövgren (omsorgschef) 

Lena Borg (enhetschef) 
Sophia Lehnberg (medicinskt ansvarig sjuksköterska) 
Rebecka Merkel (nämndsekreterare) 

  
Utses att justera Rolf Kenneryd (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§39-46 
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ÄRENDELISTA 
§39 Val av justerare och godkännande av ärendelista 

§40 Information 

§41 Meddelanden 

§42 Anmälan av delegeringsbeslut 

§43 Ekonomisk uppföljning information - prognos efter 5 månader 

§44 Nedtrappning av vaccinkrav 

§45 Motion - Minnesgåva och förmåner för Daglig verksamhet 

§46 Övriga ärenden 
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§39 

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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§40 

Information  
(2022 ON0003) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
- REP-processen 
- Omsorgskontorets löpande verksamhet 

Handlingar i ärendet 
 §49 ON AU Information 
 Tjänsteskrivelse - information juni 

Paragrafen är justerad 
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§41 

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 
 §50 ON AU Meddelanden 
 Tjänsteskrivelse - meddelanden juni 
 Protokoll GNHH 2022-04-29 
 2021 Årsredovisning Hylte kommun 
 §30 KF Årsredovisning 2021 Hylte kommun 
 2021 Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet 
 §31 KF Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet för år 2021 

Paragrafen är justerad 
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§42 

Anmälan av delegeringsbeslut  
(2022 ON0006) 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Beskrivning av ärendet 
Anmälan av delegationsbeslut för perioden maj 2022. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut ON juni 2022 
 Anmälan av tagna delegeringsbeslut - arbetsutskottet 
 Delegeringsbeslut ÄO maj 
 Delegeringsbeslut LSS Maj 
 Delegeringsbeslut anställningar ON maj 

Paragrafen är justerad 
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§43 

Ekonomisk uppföljning information - prognos efter 5 månader  
(2022 ON0001) 

Beslut 
Omsorgsnämnden antar förslag till prognos efter 5 månader 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Helårsprognos grundas på utfall till och med maj månad 2022, utifrån det ekonomiska 
uppföljningsmaterial som kan komma att presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. 
Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till maj visar en positiv avvikelse mot budget 
med 1 305 tkr. Det är en förbättring med 651 tkr jämfört med föregående periods utfall. Detta 
beror på att en extern placering inom LSS har avslutats. 
  
Helårsprognosen uppvisar en negativ avvikelse med 6 700 tkr. Jämfört med föregående 
månads årsprognos om 8 500 tkr så beror den positiva förändringen med 1 800 tkr även här på 
den avslutade externa LSS-placeringen. 

Handlingar i ärendet 
 §51 ON AU Tjänsteskrivelse prognos 2022 ON efter 5 månader 
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning och redovisning ekonomi 5 månader 2022 ON 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden antar förslag till prognos efter 5 månader 2022. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§44 

Nedtrappning av vaccinkrav  
(2021 ON0083) 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Avsluta vaccinationskravet för tillsvidareanställda. 
2. Vaccinkrav kvarstår för nyanställningar och timanställda. 
3. En utvärdering ska ske för att kunna hantera en eventuell ökad smittspridning längre 

fram på ett klokt sätt. 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottets uppfattning är att syftet med vaccinkravet har uppnåtts och en nedtrappning 
kan inledas. Väldigt få av omsorgskontorets medarbetare (av de tillsvidareanställda) är idag 
ovaccinerade. Den smitta som kommer in hos våra omsorgstagare, kommer främst in via 
anhöriga. Just nu är Hylte en av få arbetsgivare i landet som fortsätter driva frågan. Våra 
fackliga parter har varit kritiska till vaccinkravet vilket är en kritik som vi tagit till oss av. Den 
variant som finns just nu, omikronvarianten, är också något helt annat än den tidigare 
deltavarianten. 
  
Kommunstyrelsen uppmanar omsorgsnämnden att: 

 Avsluta vaccinationskravet för tillsvidareanställda. 
 Vaccinkrav kvarstår för nyanställningar och timanställda. 
 En utvärdering ska ske för att kunna hantera en eventuell ökad smittspridning längre 

fram på ett klokt sätt. 

Handlingar i ärendet 
 §52 ON AU Nedtrappning av vaccinkrav 
 §129 KS Nedtrappning av vaccinkrav 
 §25 PU Nedtrappning av vaccinkrav 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Avsluta vaccinationskravet för tillsvidareanställda. 
2. Vaccinkrav kvarstår för nyanställningar och timanställda. 
3. En utvärdering ska ske för att kunna hantera en eventuell ökad smittspridning längre 

fram på ett klokt sätt. 
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Yrkande 
Ewa Gunnarsson (SD) yrkar att vaccinationskravet tas bort helt och hållet.  
  
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om omsorgsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut 
och sedan om omsorgsnämnden bifaller Ewa Gunnarssons yrkande. Ordförande finner att 
omsorgsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.  
  
Reservation 
Ewa Gunnarsson (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
  
  
 

Paragrafen är justerad 
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§45 

Motion - Minnesgåva och förmåner för Daglig verksamhet  
(2022 ON0040) 

Beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett omsorgsnämnden i uppdrag att föreslå ett svar på 
motionen som Anna Roos (C) och Bo-Gunnar Åkesson (M) lämnade den 9 december 2021 
där man uppmärksammar att deltagare i daglig verksamhet inte inkluderas i förmåner som 
finns på de flesta av kommunens enheter så som minnesgåva och fika vid speciella tillfällen. 
Mot bakgrund av detta föreslår de följande: 
  

 Att alla som deltagit inom daglig verksamhet i Hylte kommun ska erbjudas en 
minnesgåva på samma villkor som kommunens anställda. 

 Att alla som deltar i daglig verksamhet ska bli erbjudna fikaförmåner på samma sätt 
som andra inom kommunala verksamheter. 

  
Omsorgsnämnden motiverar sitt förslag till avslag på motionen med att deltagare i daglig 
verksamhet har en beviljad LSS insats och att inget anställningsförhållande föreligger. När det 
gäller fikaförmåner så finns det ingen beslutad policy för detta i Hylte kommun. Daglig 
verksamhet/dagverksamheten ordnar redan idag något extra med fika eller mat vid högtidliga 
tillfälle eller som nu till midsommar, äta sin egenodlade nypotatis. 
  
Omsorgsnämnden vill däremot framföra till daglig verksamhet/dagverksamheten att förutom 
att fortsätta med fika/mat vid speciella tillfällen även uppmärksamma personer som har ett 
längre deltagande i verksamheten på ett sätt som verksamheten anser lämpligt. 

Handlingar i ärendet 
 §53 ON AU Motion - Minnesgåva och förmåner för Daglig verksamhet 
 Tjänsteskrivelse - Remiss på motion om minnesgåva och förmåner till daglig 

verksamhet 
 §55 KSAU Motion - Minnesgåva och förmåner för Daglig verksamhet - på remiss 
 Motion - Minnesgåva och förmåner för Daglig verksamhet 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Paragrafen är justerad 
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§46 

Övriga ärenden  
(2022 ON0005) 

Inga övriga ärenden vid dagens sammanträde 
 

Paragrafen är justerad 
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