MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-11-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott

Plats och tid

Bolmen kl. 08:15-10:15

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

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

Utses att justera

Rolf Kenneryd (C)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

Underskrifter
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Omsorgsnämndens arbetsutskott
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Granskning av beslut tagna av ordförande/omsorgsnämnden
(2021 ON0081)
Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar att lämna svar enligt nedan.
Beskrivning av ärendet
Utifrån resultatet från Granskningsrapport - Hylte kommuns krisledning och hantering av
pandemin inkom Kommunrevisionen med följande fråga till omsorgsnämnden (ON): Hur
kommer ni att utvärdera ärendehanteringsprocessen och beslut tagna under pandemin?
Utifrån denna frågeställning beslutade ON att genomföra en granskning av beslut tagna av
ordförande/omsorgsnämndens arbetsutskott/omsorgsnämnden under perioden 2020-03-01 tom
2021-06-30. Granskningen innefattar om besluten är tagna enligt delegeringsordningen samt
om omsorgsnämnden informerats på rätt sätt.
Granskningen visade att det togs 22 stycken ordförandebeslut under perioden 2020-03-01 tom
2021-06-30. I ON delegeringsordning enligt 6 kap 39 § KL framgår det att ordförande har rätt
att fatta beslut i ärende som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Av
de 22 ordförandebeslut som togs under perioden var nio beslut kopplade till covid-19, i form
av beslut om stängning av verksamheter (8 stycken) samt svar på skrivelser rörande covid-19
(1 stycken). De övriga besluten fattade av ordförande under perioden rörde individärenden.
Granskningen har inte funnit att omsorgsnämnders arbetsutskott har fattat några beslut, utöver
individärenden, under perioden.
Av de 22 ordförandebeslut som fattas under perioden är det ett som inte har hanterats korrekt
enligt delegeringsordningen. Beslutet handlar om en Förlängning av stängning av vissa
verksamheter inom omsorgsnämndens ansvarsområde (Diarienummer: 2020 ON0107-7) som
i kallelsen till nämnden inte funnits med som handling under §13 - Anmälan
delegationsbeslut. Nämnden fick information om beslutet i form av ett ärende under § 23 Information ON 2021 kallat: Utvärdering stängning frivilliga verksamheter
(ordförandebeslut).
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Granskning av beslut tagna av ordförande/omsorgsnämnden
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Omsorgsnämndens arbetsutskott
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar att lämna svar enligt nedan.
Paragrafen är justerad
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