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

Underskrifter 

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

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

Organ Omsorgsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2021-09-16   

Datum för anslags 
uppsättande 

2021-09-16 Datum för anslags 
nedtagande 

2021-10-08 
Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Nissan/Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-16:20 
  
Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice 

ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande) 
  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Susanne Ohlsson (sekreterare) 

Jörgen Lövgren (tf omsorgschef) 
Anders Moberg (controller) §§64-71 
Lena Borg (enhetschef) 
Elisabet Embring Kullman (omsorgshandläggare) §§59-63 
Sophia Lehnberg (Medicinsk ansvarig sjuksköterska) §§64-65, §§67-71 
Elin Svensson (kvalitetsutvecklare) §§64-71 
Erika Andersson (kvalitetsutvecklare) §§64-71 
Anna Örnstedt (omsorgshandläggare) §§59-63 

  
Utses att justera Rolf Kenneryd (C) 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2021-09-16    
  
Protokollet omfattar §§58-71 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§58 Godkännande av ärendelista och val av justerare 

§59 Ansökan om boendestöd enligt 4 kap. 1 § SoL 

§60 Ansökan om boendestöd enligt 4 kap. 1 § SoL 

§61 Ansökan om korttidsboende externt enligt 4 kap. 1 § SoL 

§62 Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 

§63 Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 

§64 Information 2021 

§65 Meddelanden 2021 

§66 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Delårsbokslut 

§67 Uppföljning internkontrollplan 2021 

§68 Remiss Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 

§69 Granskning av kommunens krisledning och hantering av pandemin 

§70 Granskning Hulda Larssons fond 

§71 Övriga ärenden 2021 
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§58 

Godkännande av ärendelista och val av justerare  
(2021 ON0016) 

Beslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskott godkänner ärendelistan och väljer Rolf Kenneryd (C) att 
tillsammans med ordförande Gunnel Johansson (S) justera protokollet. 
Paragrafen är justerad 
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§59 

Ansökan om boendestöd enligt 4 kap. 1 § SoL 
  
Sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen 26 kap 1 §.  
 

Paragrafen är justerad 
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§60 

Ansökan om boendestöd enligt 4 kap. 1 § SoL 
  
Sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen 26 kap 1 §.  
 

Paragrafen är justerad 
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§61 

Ansökan om korttidsboende externt enligt 4 kap. 1 § SoL 
  
Sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen 26 kap 1 §.  
 

Paragrafen är justerad 

6 (18)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-09-16  
  

Omsorgsnämndens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§62 

Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 
  
Sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen 26 kap 1 §.  
 

Paragrafen är justerad 
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§63 

Ansökan om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 
  
Sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen 26 kap 1 §.  
 

Paragrafen är justerad 
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§64 

Information 2021  
(2021 ON0003) 

Beslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
- Information om läget kopplat till corona och covid-19 
- Utvärdering stängning frivilliga verksamheter (ordförandebeslut) 

Handlingar i ärendet 
• Tjänsteskrivelse - Information ON September 2021 

Paragrafen är justerad 

9 (18)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-09-16  
  

Omsorgsnämndens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§65 

Meddelanden 2021  
(2021 ON0004) 

Beslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskott 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 
• Tjänsteskrivelse - Meddelanden 2021 
• §37 GNHH Vårdriktlinjer och övergripande riktlinjer för livsmedel för speciella 

medicinska ändamål (FSMP) och vårdriktlinjer för 
• GNHH - Ordförandebeslut – Vårdriktlinjer för bilanpassning 
• Beslutsförslag - Vårdriktlinjer och övergripande riktlinjer för livsmedel för speciella 

medicinska ändamål (FSMP) och vårdriktli 
• §97 KF Fyllnadsval - ersättare i omsorgsnämnden 
• §95 KF Avsägelse - ersättare omsorgsnämnden(233310) (0)_TMP 
• Beslutsunderlag - Budget 2022, plan 2023-2024(505775) (0) 
• Indikatorrapport jan-april 2021(505565) (0) 
• Skrivelse till nämnder och styrelser hylte 
• §39 GNHH Budget 2022, plan 2023-2024(HNH210008-1) 
• §42 GNHH Indikatorrapporter i hemsjukvården 2021(HNH210013-1) 
• Protokoll samverkan 2021-06-14 
• §40 GNHH GNHHs grunduppdrag till ADH 2022(HNH210009-1) 
• GNHHs grunduppdrag till ADH 2022(505562) (0) 
• Beslutsförslag - GNHH_s grunduppdrag till ADH 2022(505563) (0) 
• Uppfoljning 1- intern kontroll GNHH 2021(505558) (0) 
• §41 GNHH  Uppföljningsrapport 1(HNH210012-1) 
• Beslutsförslag - Uppföljningsrapport 1(505560) (0) 
• Uppfoljningsrapport 1 januari - april 2021 (GNHH) 2021-05-20(505559) (0) 
• Förslag reviderad betalningsmodell 2022(505557) (0)[2] 
• Förslag reviderad betalningsmodell 2022(505557) (0) 
• §38 GNHH Betalningsmodell för 2022(HNH210007-1) 
• Förslag på ändringar i vårdriktlinjer och övergripande riktlinjer för nutrition 

2021(505552) (0) 
Paragrafen är justerad 

10 (18)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-09-16  
  

Omsorgsnämndens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§66 

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

Beslut 
Arbetsutskottet förslag till beslut 
Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Helårsprognos grundas på utfall till och med augusti månad 2021, utifrån det ekonomiska 
uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Delårsbokslut är 
preliminära siffror som kan komma att ändras. 
  
Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till augusti visar en negativ avvikelse mot 
budget med 7 366 000 kr. Helårsprognosen beräknas också den bli negativ med cirka 13 400 
000 kr. 
  
Som resultat av centrala beslut och riktlinjer ser vi nu en ekonomisk effekt av 
coronapandemin. Det ”nya normala”, visar på en högre kostnadsnivå än tidigare normalår vad 
gäller sjuklöner och skyddsutrustning. Prognosen visar en negativ avvikelse för sjuklöner med 
2 000 000 kr och för skyddsutrustning 1 200 000 kr. Verksamheten omsorg i hemmet ser ett 
ökat antal omsorgstagare. Vi ser även en trendökning inom omsorg i hemmet och särskilt 
boende där uppdragen blir tyngre, mer komplexa och mer avancerad hälso- och sjukvård. Den 
negativa avvikelsen för detta prognostiseras bli 3 800 000 kr för 2021. Externa placeringar 
LSS uppvisar en negativ avvikelse med 3 100 000 kr och personlig assistans uppvisar negativ 
avvikelse med 2 800 000 kr. 
  

Handlingar i ärendet 
• Delårsbokslut/prognos 2021 
• Delårsbokslut samt prognos 2021 ON 
• Delårsbokslut samt prognos 2021 ON sammanfattning 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden antar förslag till delårsbokslut 2021.  
  
 

  
Yrkande 
Rolf Kenneryd (C) yrkar att följande text ska införas i delbokslutstexten i stycket om heltid 
om norm: "Det innebär dock inte att de som önskar deltid utestängs från anställning".  
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller eller avslår Rolf Kenneryds yrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet avslår yrkandet.  
 

Paragrafen är justerad 
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§67 

Uppföljning internkontrollplan 2021  
(2021 ON0021) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplanen i samband med 
delårsbokslut 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 
• Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2021 
• Uppföljning av internkontrollplan delårsbokslut 2021 
• §17 ON Intern kontrollplan 2021 
• Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2021 
• Intern kontrollplan 2021 
• Risk- och väsentlighetsanalys 2021 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av uppföljningen av internkontrollplanen i samband med 
delårsbokslut 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
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§68 

Remiss Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat 
våld och förtryck  
(2021 ON0057) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av kultur- och folkhälsokontorets föreslagna Handlingsplan 
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2026 och föreslår 
kommunstyrelsen att anta handlingsplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsokontoret har utarbetat ett förslag till handlingsplan mot våld i nära 
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Förslaget har tagits fram i dialog med 
tjänstepersoner inom socialtjänsten i syfte att inventera och kartlägga olika behovs- och 
utvecklingsområden. 
  
Utifrån de nationella målsättningarna, samt lokala behov och prioriteringar har följande 
fokusområden identifierats för att utveckla och förbättra arbetet mot våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld och förtryck i Hylte kommun: 1) Våldsförebyggande arbete, 2) Skydd och 
stöd, 3) Insatser riktade till våldsutövare, 4) Kunskap och kompetens och 5) Samverkan. Med 
varje fokusområde följer ett antal åtgärdsförslag. 
  
Förslaget är att handlingsplanen beslutas av kommunfullmäktige, att den gäller under 
perioden 2022- 2026 och att en årlig uppföljning av handlingsplanen görs. Innan förslaget 
skickas till kommunfullmäktige skickas ärendet på remiss till kommunens nämnder och 
rådgivande organ, samt Hyltebostäder, polismyndigheten och lokal nämnd Hylte. Svar på 
remissen ska vara inlämnat till kultur- och folkhälsokontoret senast 25 september 2021. 
  
Utifrån handlingsplanen kommer rutiner och informationsmaterial tas fram för det praktiska 
arbetet inom kommunens verksamheter och för samverkan med andra aktörer. 

Handlingar i ärendet 
• Remiss Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 

2022-2026 
• §53 KFN Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 

2022-2026 
• Tjänsteskrivelse Handlingsplan våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och 

förtryck 2022-2026 
• Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2022-

2026 
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• Följebrev Handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld & 
förtryck, 2021 KFN0159 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av kultur- och folkhälsokontorets föreslagna Handlingsplan 
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2022-2026 och föreslår 
kommunstyrelsen att anta handlingsplanen.  
 

Paragrafen är justerad 
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§69 

Granskning av kommunens krisledning och hantering av pandemin  
(2021 ON0058) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att lämna svar enligt nedan. 

Beskrivning av ärendet 
Revisionen har utifrån granskningsresultatet inkommit med frågor gällande kommunens 
krisledning och hantering av pandemin. Utifrån revisorernas frågeställningar lämnar 
omsorgsnämnden följande svar: 
  
Hur säkerställer ni att riktlinjer för krishantering revideras löpande och följer den 
kommunövergripande riktlinjen?  
Omsorgskontoret har upprättat en rutin för att säkerställa revideringen av kontorets riktlinje. 
Enligt rutinen ska riktlinjen revideras varje mandatperiod efter att den kommunövergripande 
riktlinjen är reviderad. Kontorets säkerhetshandläggare är ansvarig för revideringen. 
  
Hur kommer ni att utvärdera ärendehanteringsprocessen och beslut tagna under pandemin? 
En granskning kommer att genomföras av beslut tagna av ordförande/omsorgsnämndens 
arbetsutskott/omsorgsnämnden. Eftersom pandemin ännu pågår kommer granskningen vara 
för perioden 2020-03-01 tom 2021-06-30. Resultatet av granskningen kommer att presenteras 
för omsorgsnämnden i november. Granskningen kommer innefatta om besluten är tagna enligt 
delegeringsordningen samt om omsorgsnämnden informerats på rätt sätt.  

Handlingar i ärendet 
• Svar på missiv: Granskning av kommunens krisledning och hantering av pandemin 
• Granskningsrapport - Hylte kommuns krisledning och hantering av pandemin 
• Missiv Krisledning och hantering av pandemin 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att lämna svar enligt nedan. 
 

Paragrafen är justerad 
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§70 

Granskning Hulda Larssons fond  
(2021 ON0064) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av skrivelsen från kommunrevisionen gällande Hulda Larssons 
fond. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunrevisionen har inkommit med en skrivelse till omsorgsnämnden angående Hulda 
Larssons fond. Kommunrevisionen har vid en granskning konstaterat att det inte finns några 
utdelningsbara medel ur fonden, trots detta utbetalas medel ur fonden.  
  
Ekonomienheten, i egenskap av Nils Andersson, har fört en dialog med Ove Gustafsson i 
ärendet.  
  

Handlingar i ärendet 
• Tjänsteskrivelse Missiv angående Hulda Larssons fond 
• Skrivelse ang Hulda Larssons fond 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av skrivelsen från kommunrevisionen gällande Hulda Larssons 
fond. 
 

Paragrafen är justerad 
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§71 

Övriga ärenden 2021  
(2021 ON0005) 

  
Inga övriga frågor vid dagens sammanträde.  
 

Paragrafen är justerad 
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