MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-11-25

Omsorgsnämnden

Plats och tid

Bolmen kl. 13:15-14:00

Beslutande ledamöter

Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice
ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande), Niclas Erlandsson (C),
Monica Grönroos Dehlin (SD), Ingegerd Torhall (L), Per-Åke Eriksson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Ewa Gunnarsson (SD)
Gunilla Holmberg Ritterbex (C)

Övriga närvarande

Jörgen Lövgren (tf. omsorgschef)
Lena Borg (enhetschef)
Susanne Ohlsson (sekreterare)
Sophia Lehnberg (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Anders Moberg (controller)

Utses att justera

Rolf Kenneryd (C)

Justeringens plats och tid

, 2021-11-25

Protokollet omfattar

§80

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

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

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden
2021-11-25

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

Kommunhuset
.................................................
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Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

§80

Remiss Förändring av rådgivande organ
(2021 ON0078)
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar svara på remissen enligt nedan:
Omsorgsnämnden ser fördelar med att slå ihop brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet
och anser att det skall ingå politisk representation från kommunstyrelsen, alla nämnder och
Hyltebostäder.
Kommunala pensionärsrådet.
I reglemente för pensionärsrådet finns som påpekat ett uppdrag som kan innefatta de flesta av
kommunens verksamheter. Omsorgsnämnden ser därför fördelar med att det i
pensionärsrådet ingår politisk representation, en ordinarie och en ersättare, från
kommunstyrelse och föreslagna nämnder samt Hyltebostäder. Därutöver bör alla kommunens
pensionärsorganisationer vara representerade av en ordinarie ledamot och en ersättare.
Det finns dock behov av att arbeta igenom och förändra befintligt reglemente.
Man bör överväga huruvida rådet organisatoriskt skall vara knutet till kommunstyrelsen eller
omsorgsnämnden.
Utifrån detta får man avgöra var man skall hämta styrelsefunktioner, ordförande, vice
ordförande, sekreterare och sakkunniga tjänstepersoner.
Beskrivning av ärendet
På uppdrag av demokratiberedningen har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag över
hur representationen i pensionärsrådet ska se ut kommande mandatperiod.
Kommunledningskontoret har föreslagit att den politiska representationen i pensionärsrådet
ska vara en ledamot och en ersättare från kultur- och folkhälsonämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden och kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret har också föreslagit att nämnderna själva ska utse ledamot och
ersättare.
Innan förslaget skickas till kommunfullmäktige skickas ärendet på remiss till pensionärsrådet,
kultur- och folkhälsonämnden, samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden.
Kommunledningskontoret föreslår även att barn- och ungdomsnämnden får ärendet på remiss
utifall nämnden har tankar kring deras representation i pensionärsrådet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2 (4)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-11-25

sid 3

Omsorgsnämnden
Handlingar i ärendet
 §90 ON AU Remiss Förändring av rådgivande organ
 Tjänsteskrivelse - Remissvar Organisationsöversyn inför ny mandatperiod Förändring av råd
 förslag till svar om förändring av reglemente
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar svara på remissen enligt nedan:
Omsorgsnämnden ser fördelar med att slå ihop brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet
och anser att det skall ingå politisk representation från kommunstyrelsen, alla nämnder och
Hyltebostäder.
I reglemente för pensionärsrådet finns som påpekat ett uppdrag som kan innefatta de flesta av
kommunens verksamheter. Omsorgsnämnden ser därför fördelar med att det i pensionärsrådet
ingår politisk representation från kommunstyrelse och föreslagna nämnder samt
Hyltebostäder.
Det finns dock i så fall ett behov att arbeta igenom och förändra befintligt reglemente.

Yrkande
Gunnel Johansson (S) yrkar:
Omsorgsnämnden ser fördelar med att slå ihop brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet
och anser att det skall ingå politisk representation från kommunstyrelsen, alla nämnder och
Hyltebostäder.
Kommunala pensionärsrådet.
I reglemente för pensionärsrådet finns som påpekat ett uppdrag som kan innefatta de flesta av
kommunens verksamheter. Omsorgsnämnden ser därför fördelar med att det i
pensionärsrådet ingår politisk representation, en ordinarie och en ersättare, från
kommunstyrelse och föreslagna nämnder samt Hyltebostäder. Därutöver bör alla kommunens
pensionärsorganisationer vara representerade av en ordinarie ledamot och en ersättare.
Det finns dock behov av att arbeta igenom och förändra befintligt reglemente.
Man bör överväga huruvida rådet organisatoriskt skall vara knutet till kommunstyrelsen eller
omsorgsnämnden.
Utifrån detta får man avgöra var man skall hämta styrelsefunktioner, ordförande, vice
ordförande, sekreterare och sakkunniga tjänstepersoner.
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Omsorgsnämnden
Beslutsgång
Ordförande frågar om omsorgsnämnden kan besluta enligt Gunnel Johanssons yrkande.
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar enligt Gunnel Johanssons yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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