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ÄRENDELISTA 
§72 Godkännande av ärendelista och val av justerare 

§73 Information 2021 

§74 Meddelanden 2021 

§75 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Prognos efter 9 månader 

§76 Grundläggande granskning med nämndernas presidium 2021 

§77 Sammanställning tillbud och arbetsskador delår 2021 

§78 Riktlinjer vid kris eller extraordinär händelse 

§79 Öppning av mötesplatser 

§80 Insatsutredning omsorgskontoret 

§81 Ansökan Hulda Larssons fond 

§82 Övriga ärenden 2021 
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§72 

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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§73 

Information 2021  
(2021 ON0003) 

Beslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
- Information om läget kopplat till corona och covid-19 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Information ON oktober 2021 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§74 

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 
 §103 KF Revidering internkontroll 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§75 

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021 - Prognos efter 9 
månader  
(2021 ON0001) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden antar förslag till prognos efter 9 månader 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Helårsprognos grundas på utfall till och med september månad 2021, utifrån det ekonomiska 
uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar. Prognosen är 
preliminära siffror som kan komma att ändras. 
  
Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till september visar en negativ avvikelse mot 
budget med 8 544 000 kr. Helårsprognosen beräknas också den bli negativ med 13 400 000 
kr, vilket är oförändrat i jämförelse med senaste prognosen per augusti. 
  
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. Högre sjuktal leder ofrånkomligt till större behov av 
vikarier där vi kan se att merkostnaden för perioden jan-sep 2021 är cirka 3 300 000 kr eller 
30 % högre än ett normalår (2018/2019). Merkostnaden för skyddsutrustning beräknas bli 
cirka 1 800 000 kr högre än nämnda normalår.  
  
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. Att beräkna denna kostnad är i nuläget svårt, då det är komplicerat att 
särskilja vad som beror på pandemin och det faktiskt ökade omsorgsbehovet.  
  
Externa placeringar LSS uppvisar en negativ avvikelse med 3 100 000 kr och personlig 
assistans uppvisar negativ avvikelse med 2 800 000 kr. Vilket är oförändrat jämfört med 
föregående prognos. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Prognos 2021 ON efter 9 månader 
 Uppföljning och redovisning ekonomi 9 månader 2021 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden antar förslag till prognos efter 9 månader 2021.  
 

Paragrafen är justerad 

6 (13)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2021-10-07  
  

Omsorgsnämndens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§76 

Grundläggande granskning med nämndernas presidium 2021  
(2021 ON0071) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar svara på revisionens frågeställningar enligt bilagan. 

Beskrivning av ärendet 
I förtroendevalda revisorers breda uppdrag ingår att varje år granska all verksamhet. I god 
revisionssed framgår att granskningen ska vara så omfattande att revisorerna årligen kan 
pröva och uttala sig om ansvarstagandet för samtliga revisionsobjekt, dvs. de styrelser och 
nämnder som ska granskas.  
  
Som en del i den årliga granskningen träffar kommunens revisorer respektive nämnd. Inför 
denna träff önskar revisorerna ett dokumenterat svar på deras frågor. 
  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Grundläggande granskning med nämndens presidium 2021 
 Frågor till nämnden inför grundläggande granskning med nämndernas presidium 2021 
 Förslag svar till revisionen (omsorgsnämnden) 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar svara på revisionens frågeställningar enligt bilagan. 
 

Paragrafen är justerad 
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§77 

Sammanställning tillbud och arbetsskador delår 2021  
(2021 ON0074) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av sammanställningen tillbud och arbetsskador delår 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgskontoret rapporterar och följer upp sammanställningen av tillbud- och arbetsskador 
till nämnden två gånger per år. Verksamheterna samt omsorgskontorets samverkansgrupp 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 2021-
01-01 till 2021-06-30.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Sammanställning tillbud och arbetsskador delår 2021 
 Sammanställning tillbud och arbetsskador delår (jan-jun) 2021 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av sammanställningen tillbud och arbetsskador delår 2021.  
 

Paragrafen är justerad 
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§78 

Riktlinjer vid kris eller extraordinär händelse  
(2021 ON0075) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta den reviderade upplagan av ”Riktlinjer vid kris eller 
extraordinär händelse”. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt Riktlinjer för krisberedskap Hylte kommun 2020–2023 (antagen av 
kommunfullmäktige 2019-11-28) ansvarar varje kontor för sitt eget krisberedskapsarbete 
enligt de nationella principerna. Riktlinjerna fastställs av omsorgsnämnden och revideras 
varje mandatperiod samt ses över årligen. 
  
Revideringar i den nya upplagan är förutom redaktionella ändringar bland annat: 

 Kommunens krisledningsorganisation – nytt avsnitt som beskriver kommunens olika 
stabslägen vid kris.  

 Bilaga 2. Resursförteckning – uppgifter om reservkraft anses vara känslig information 
och är därför borttagen. 

 Bilaga 3. Förteckning över omsorgskontorets enheter - telefonnummer till ansvariga 
enhetschefer är borttagna då telefonnummer ofta är personbundna. 

 Funktionskort och lathundar för krisledning är bifogade som bilagor. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Riktlinjer vid kris eller extraordinär händelse 
 Riktlinjer vid kris eller extraordinär händelse, Omsorgsnämnden 2021 
 Riktlinjer vid en kris eller extraordinär händelse, Omsorgsnämnden 2017 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta den reviderade upplagan av ”Riktlinjer vid kris eller 
extraordinär händelse”. 
 

Paragrafen är justerad 
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§79 

Öppning av mötesplatser  
(2021 ON0076) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att öppna dagcentralerna efter den tillfälliga stängningen under 
pandemin. 
  
Omsorgsnämnden beslutar att daglig verksamhet LSS och socialpsykiatri återgår till heldagar. 

Beskrivning av ärendet 
Den 12 mars 2020 togs ett ordförandebeslut på att tillfälligt stänga vissa av omsorgsnämndens 
verksamheter på grund av Covid-19. Beslutet grundades i Folkhälsomyndigheten 
rekommendationer om att skydda känsliga grupper, så som äldre och multisjuka, från smittan.  
  
Den 29 september 2021 tog Folkhälsomyndigheten bort de allmänna restriktionerna gällande 
covid-19 i Sverige eftersom vaccinationstäckningen bland befolkningen var hög. Det finns i 
dagens läge inga rekommendationer eller tillämpningsanvisningar för hur vård- och 
omsorgsverksamheter ska förhålla sig till borttagandet av restriktionerna.  
  
Då samhället börjar återgå till en ny typ av normalläge måste också omsorgsnämndens 
verksamheter anpassa sig. Förslaget att öppna dagligverksamhet LSS och socialpsykiatri samt 
dagcentralerna grundar sig i den sociala isolering som stängningen av mötesplatser har 
inneburit samt den höga vaccinationstäckningen bland målgruppen.  
  
Respektive verksamhet kommer ta fram unika handlingsplaner, tidsplaner, risk- och 
konsekvensanalyser för att kunna öppna på ett smittsäkert sätt.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Öppning av daglig verksamhet och dagcentraler 
 Ärendebeskrivning - Öppning av daglig verksamhet och dagcentraler 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att öppna dagcentralerna efter den tillfälliga stängningen under 
pandemin. 
  
Omsorgsnämnden beslutar att daglig verksamhet LSS och socialpsykiatri återgår till heldagar.  
 

Paragrafen är justerad 
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§80 

Insatsutredning omsorgskontoret  
(2021 ON0077) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden ger omsorgskontoret i uppdrag att genomföra en insatsutredning för att ta 
fram/revidera riktlinjer/vägledningar för biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen samt lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Beskrivning av ärendet 
Riktlinjerna för ärendehandläggning enligt socialtjänstlagen (sol) för insatser till personer 
med funktionshinder är inte reviderade sedan 2016. Riktlinjerna för insatser enligt lag om stöd 
och service till vissa funktionshinder (LSS) antogs av ON 2006 och är sedan dess inte 
reviderade. 
  
Riktlinjerna ses som en vägledning och anvisning om tillämpning av lagstiftning, mål och 
policys som kan vara av betydelse för att bedöma vilka bistånd som kan bli aktuella för att 
tillgodose den enskildes behov. Den enskildes individuella förutsättningar, omständigheter, 
och livssituation är dock styrande vilket innebär att den enskilde kan beviljas mer eller mindre 
bistånd och eller i annan form än vad riktlinjerna anger. Om avsteg från riktlinjerna görs så 
görs alltid en omvärldsbevakning av rådande rättsläge utifrån domar främst från högre 
instanser som Kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen. 
  
Då riktlinjerna inte är reviderade på länge så behöver en insatsutredning genomföras för: 

 Att ta fram nya riktlinjer/vägledning för Sol och LSS så dem är tidsenliga och följer 
rättsläget. 

  
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Insatsutredning 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden ger omsorgskontoret i uppdrag att genomföra en insatsutredning för att ta 
fram/revidera riktlinjer/vägledningar för biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen samt lag om 
stöd och service till vissa funktionshindrade. 
  
 

Paragrafen är justerad 
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§81 

Ansökan Hulda Larssons fond  
(2021 ON0069) 

  
Sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen 26 kap 1 §.  
 

Paragrafen är justerad 
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§82 

Övriga ärenden 2021  
(2021 ON0005) 

  
Godkännande av medverkande 
Omsorgsnämndens arbetsutskott godkänner att det är två sekreterare på dagens sammanträde.  
  
Läkemedelsskåp  
Gunnel Johansson (S) ställer en fråga om låsbara skåp för läkemedel i ordinärt boende. Jörgen 
Lövgren, tf. omsorgschef, svarar på frågan.  
  
Nyckelgömma 
Gunnel Johansson (S) ställer en fråga om nyckelgömma. Jörgen Lövgren, tf. omsorgschef, 
svarar på frågan.  
  
Broschyrer och informationsmaterial 
Gunnel Johansson (S) ställer en fråga om broschyrer och informationsmaterial. Jörgen 
Lövgren, tf. omsorgschef, svarar på frågan. 
 

Paragrafen är justerad 
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