MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-27

Omsorgsnämnden

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:00

Beslutande ledamöter

Gunnel Johansson (S) (ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande),
Agneta Johansson (L) (distansdeltagande), Niclas Erlandsson (C)
(distansdeltagande), Monica Grönroos Dehlin (SD) (distansdeltagande), Svetlana
Svensson (V) (distansdeltagande), Ingrid Johansen (S) (distansdeltagande)

Ej tjänstgörande ersättare

Ewa Gunnarsson (SD) (distansdeltagande)
Anna Larsson (S) (distansdeltagande)

Övriga närvarande

Berit Winbladh (omsorgschef)
Lena Borg (enhetschef)
Sara Lall (sekreterare)
Anders Moberg (controller, distansdeltagande)
Erika Andersson (kvalitetsutvecklare, distansdeltagande)
Mona Adolfsson (enhetschef, distansdeltagande) §§36-37, §44

Utses att justera

Rolf Kenneryd (C)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset , 2021-05-27

Protokollet omfattar

§§36-45

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Sara Lall

Ordförande

................................................
Gunnel Johansson (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Rolf Kenneryd (C)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden
2021-05-27

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2021-05-27

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

2021-06-18

Kommunhuset
.................................................

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-27

Omsorgsnämnden

ÄRENDELISTA
§36

Godkännande av ärendelista och val av justerare

§37

Information 2021

§38

Meddelanden 2021

§39

Anmälan av delegationsbeslut 2021

§40

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021

§41

Delegering ställföreträdande kontorschef Omsorgskontoret

§42

Remiss: Regional handlingsplan suicidprevention

§43

Fyllnadsval ledamot och ersättare Brottsförebyggande rådet

§44

Öppning av frivilligverksamheten Guldkanten

§45

Övriga ärenden 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-27

Omsorgsnämnden
§36

Godkännande av ärendelista och val av justerare
(2021 ON0016)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Rolf Kenneryd (C) att tillsammans med
ordförande Gunnel Johansson (S) justera protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-27

Omsorgsnämnden
§37

Information 2021
(2021 ON0003)

Beslut
Omsorgsnämnden 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



§39 ON AU Information 2021
Tjänsteskrivelse - Information ON maj 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-27

Omsorgsnämnden
§38

Meddelanden 2021
(2021 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





















§40 ON AU Meddelanden 2021
Tjänsteskrivelse - Meddelanden 2021
Protokoll samverkan 2021-04-19
KF §73 Fyllnadsval - ersättare omsorgsnämnden
Beslut om PO statsbidrag Hylte 2021(17457177)
Regional utvecklingsstrategi för Halland 2035
Paragraf 42 - Antagande av regional utvecklingsstrategi 2021-2035
Beslutsunderlag Antagande av regional utvecklingsstrategi 2020-2035
§43 RF Antagande av regional utvecklingsstrategi 2020-2035
Protokoll - Patientnämnden Halland - §§14-22, 2021-04-07
Indikatorrapport UR 3, sept 2020 - jan 2021- Kortversion
Beslutsförslag - Indikatorrapport 3, sep - dec 2020
§45 KF Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2020 Hylte kommun
§46 KF Revisionsberättelse och ansvarsfrihet för år 2020
§47 KF Ombudgetring investeringar
Missiv Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-2027
Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-2027
Beslutsförslag Överenskommelse om regional medfinansiering 2021-2027
Protokoll - Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel §§ 21-32, 2021-0430

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-27

Omsorgsnämnden
§39

Anmälan av delegationsbeslut 2021
(2021 ON0006)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegationsbeslut för perioden april 2021.

Handlingar i ärendet





Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut ON maj 2021
Delegationsbeslut anställningar april 2021
Delegationsbeslut LSS april 2021
Delegationsbeslut SoL april 2021

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-27

Omsorgsnämnden
§40

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2021
(2021 ON0001)

Beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom ekonomisk uppföljning efter 4 månader 2021.

Beskrivning av ärendet
Prognos vid årets slut grundas på utfall till och med april månad 2021 utifrån det
uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar
omsorgsnämnden negativ avvikelse om ca 12 725 tkr, varav ca 5 977 tkr är merkostnad pga
Covid 19, ca 2 739 tkr för personlig assistans och 4 627 tkr för externa placeringar.
Omsorgsnämnden
Verksamheten visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.
Vård och Omsorg enl. SoL och HSL (Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen)
Prognosen visar negativ årsavvikelse om ca 7 790 tkr, exklusive externa placeringar.
Avvikelsen beror till största delen på merkostnad i samband med pandemiutbrottet för
skyddsutrustning/ sjuklöner och extraförstärkning. Verksamheterna extra förstärks även för
oro/utåtagerande beteende vid demenssjukdom och vård i livets slut med ca 2 400 tkr.
Behoven har ökat i verksamheten Omsorg i hemmet vilket innebär extraförstärkning dygnet
runt. Särskilt boende har fått retroaktiv momsersättning som avser år 2020 om 260 tkr.
Insatser enligt LSS och SFB (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade,
Socialförsäkringsbalken)
Prognosen visar positiv avvikelse vid årets slut om ca 554 tkr, exklusive personlig assistans
och externa placeringar. Verksamheten bostad med särskild service, har kostnader för
extraförstärkning på grund av ökade omsorgsbehov i samband med pandemiutbrottet. Andra
LSS verksamheter visar positiv avvikelse vilket bland annat beror på samordningsvinster
mellan verksamheter.
Förebyggande verksamhet (Kommunrehab)
Verksamheten visar negativ avvikelse vid årets slut om ca 401 tkr. Anledningen är ökad
kostnad för hjälpmedel. Det beror dels på konsekvens av att utskrivningsklara omsorgstagare
planeras hem från slutenvården inom 3 dagar istället för 5 dels för att kostnad för hjälpmedel
har höjts.
Kontorsövergripande
Prognosen visar negativ årsavvikelse om ca 378 tkr vid årets slut. Det beror till största delen
på ökad kostnad för program, appar och licenser. Bland annat tillkommande
kontorsövergripande licenskostnader för uppgradering av Microsoft Office, ökad kostnad för
införande av verksamhetssystem m.m.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-27

Omsorgsnämnden

Pandemiutbrott/extraordinära kostnader
På grund av Pandemiutbrottet har omsorgsnämnden merkostnader för personal, sjukfrånvaro
och övriga kostnader. Prognos för merkostnad gällande personal baseras på 8 månader och
skyddsutrustning på 12 månader. Vid årets slut prognostiseras negativ avvikelse om ca 5 977
tkr.
Externa placeringar
Externa placeringar visar beroende på tillkommande placeringar under senare delen av 2020,
negativ årsavvikelse om ca 4 627 tkr, varav placeringar enligt socialtjänstlagen (SoL) ca 127
tkr och enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ca 4 500 tkr.
Personlig assistans
Personlig assistans visar negativ avvikelse vid årets slut om ca 2 739 tkr. Det beror dels på
nytillkomna ärenden dels på att omsorgsbehoven har ökat i befintliga ärenden vilket innebär
merkostnad. Det är aviserat om ytterligare nya ärenden, men det är för tidigt för att kunna ha
någon uppfattning om behov och kostnad.
Retroaktivt statsbidrag covid-19 (ofördelat)
På grund av den pågående pandemin, har omsorgsnämnden eftersökt retroaktiva statsbidrag
för merkostnader under september – december 2020. Dessa redovisas som en ofördelad post i
prognosen tills omsorgsnämnden har fått utbetalning.

Handlingar i ärendet




§41 ON AU Prognos 2021 ON efter 4 månader
Tjänsteskrivelse - Prognos 2021 ON efter 4 månader
Uppföljning och redovisning ekonomi 4 månader 2021

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-27

Omsorgsnämnden
§41

Delegering ställföreträdande kontorschef Omsorgskontoret
(2021 ON0051)

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att enhetschef Jörgen Lövgren har rätt att besluta i samma
omfattning som kontorschef. På så sätt att med kontorschef i delegeringsordningen likställs
även enhetschef Jörgen Lövgren. Detta beslut gäller från och med den 28 maj till och med den
18 juli 2021. Från och med 19 juli beslutar Jörgen Lövgren som kontorschef, i enlighet med
delegeringsordningen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har den 11 maj beslutat att Jörgen Lövgren ska inträda som tillförordnad
omsorgschef när nuvarande omsorgschef avslutat sitt uppdrag. För att redan nu underlätta för
överlämnande av arbetsuppgifter är det lämpligt att Jörgen Lövgren får utökad beslutanderätt.
Med kontorschef i delegeringsordningen avses därför även enhetschef Jörgen Lövgren.
Nuvarande kontorschef avslutar sitt uppdrag den 18 juli 2021 varvid Jörgen Lövgren inträder i
sin nya roll.

Handlingar i ärendet



Delegering ställföreträdande kontorschef Omsorgskontoret
Delegeringsordning- Omsorgsnämnden 210325

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-27

Omsorgsnämnden
§42

Remiss: Regional handlingsplan suicidprevention
(2021 ON0042)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av den Regionala handlingsplanen för suicidprevention och
föreslår Kommunstyrelsen att anta handlingsplanen.

Beskrivning av ärendet
Region Halland har skickat ut framtagen Regional handlingsplan för suicidprevention för
antagande. Den regionala handlingsplanen har tagits fram genom ett processorienterat
arbetssätt där representanter för hälso- och sjukvård, kommuner, myndigheter, civilsamhälle
och brukar-organisationer medverkat. Syftet med den framtagna regionala handlingsplanen
för suicidprevention är att skapa förutsättningar för bättre samordning, struktur och hållbarhet
över tid i det suicidpreventiva arbetet. På sikt är målet att antalet suicid och suicidförsök i
Halland ska minska.

Handlingar i ärendet







§42 ON AU Remiss Regional handlingsplan suicidprevention
Tjänsteskrivelse - Remiss Regional handlingsplan för regional suicidprevention
Missiv Framtagen regional handlingsplan för suicidprevention
Beslutsförslag Anta framtagen regional handlingsplan för suicidprevention
Regional handlingsplan för suicidprevention
§69 KSAU Regional handlingsplan suicidprevention - på remiss

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-27

Omsorgsnämnden
§43

Fyllnadsval ledamot och ersättare Brottsförebyggande rådet
(2021 ON0052)

Beslut
Svetlana Svensson (V) väljs till omsorgsnämndens ordinarie representant i
brottsförebyggande rådet.
Niclas Erlandsson (C) väljs till omsorgsnämndens ersättare i brottsförebyggande rådet.

Beskrivning av ärendet
Mustafe Ahmed Yuusuf (S) har blivit befriad från sitt uppdrag som ersättare i
omsorgsnämnden.
Mustafe Ahmed Yuusuf var vald som representant i brottsförebyggande rådet för
omsorgsnämnden. Därför behöver omsorgsnämnden göra ett fyllnadsval.
Anwar Hassan (C) har blivit befriad från sitt uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden.
Anwar Hassan var vald som ersättare i brottsförebyggande rådet för omsorgsnämnden.
Därför behöver omsorgsnämnden göra ett fyllnadsval.

Handlingar i ärendet


Tjänsteskrivelse Fyllnadsval Brottsförebyggande rådet - ledamot och ersättare

Beslutet skickas till
Brottsförebyggande rådet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-27

Omsorgsnämnden
§44

Öppning av frivilligverksamheten Guldkanten
(2020 ON0107)

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att öppna frivilligverksamheten Guldkanten efter den tillfälliga
stängningen.

Beskrivning av ärendet
Den 12 mars 2020 togs ett ordförandebeslut på att tillfälligt stänga vissa av omsorgsnämndens
verksamheter på grund av Covid-19. Detta då Folkhälsomyndigheten kom med nya
rekommendationer med anledning av att risknivån för smitta i samhället var mycket hög och
för att skydda känsliga grupper, så som äldre och multisjuka. En av verksamheterna som
omfattades av stängningen var mötesplatsen Guldkanten. Hit söker sig många äldre för att
umgås, delta i aktiviteter och träffa både nya och gamla vänner. Många av de personer som
nyttjar frivilligverksamheten har hamnat i en ofrivillig situation där dem inte längre kan delta
i någon form av aktivering/sysselsättning och därmed mist sitt sociala sammanhang och
upplever en känsla av isolering. Frivilligverksamheten får upprepade påstötningar från
målgruppen som önskar att man öppnar upp verksamheten när man nu kan se att smittan
sjunker och många i målgruppen är vaccinerade. Verksamheten vill därför göra sitt yttersta
för att möta målgruppens önskan genom att skapa säkra möten människor emellan.
Verksamheten har upprättat en handlingsplan för att kunna öppna verksamheten på ett
”Corona”-säkert sätt, handlingsplanen finns i ärendebeskrivningen.

Handlingar i ärendet



Tjänsteskrivelse Öppning av frivilligverksamheten Guldkanten
Öppning av frivilligverksamheten Guldkanten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-05-27

Omsorgsnämnden
§45

Övriga ärenden 2021
(2021 ON0005)

Beskrivning av ärendet
Inga övriga ärenden på dagens sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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