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Omsorgsnämnden

Svar på skrivelse från Revisorerna (2016-03-02)
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar lämna nedanstående som svar till revisorerna.

Beskrivning av ärendet
Revisorerna har fått svar från omsorgsnämnden på sin uppföljande granskning om att förebygga och
hantera vårdrelaterade och vårdpåverkande infektioner. Revisorerna konstaterar att nämnden inte fått
alla dokument, som är en del av svaret, då de inte finns med i möteshandlingarna.
I kommunens styrmodell anges vissa styrdokument som är centrala i målstyrningen; policys, riktlinjer,
regler och rutiner. Dokumenten antas på olika nivåer i kommunens organisation, något som visar på
hur rollfördelningen ser ut mellan politiker och tjänstemän. Policys och riktlinjer beslutas av
Kommunfullmäktige eller, när det gäller nämndspecifika riktlinjer av ansvarig nämnd.
Kommunövergripande regler och rutiner beslutas av kommunens ledningsgrupp. Övriga regler och
rutiner antas på kontorsnivå eller på enhetsnivå i de olika verksamheterna.
Omsorgsnämnden fick 2015-12-17 inför beslut om svar till revisorerna information och muntlig
redovisning av innehållet i ”Regler för djur i kommunens lokaler”. Beslut om att godkänna ”Regler för
djur i kommunens lokaler” fattades av kommunens ledningsgrupp 2015-11-23, se bilaga.
Inom ramen för medicinskt ansvarig sjuksköterskas författningsstyrda uppdrag upprättades också
”Rutiner för djur i omsorgskontorets lokaler” under november 2015.
Omsorgsnämndens internkontrollplan var färdig för hantering och beslut i nämnden till sammanträdet
i 18 februari. Då Kommunstyrelsen samma dag bjudit in Kommunfullmäktige, presidierna och
Kommunledningsgruppen till en heldag med Visionsarbete, fick nämndens ärendelista revideras. Då
både nämndens Bokslut 2015 och Patientsäkerhetsberättelse 2015 fanns med på ärende listan
planerades att nämndens Internkontrollplan istället skulle hanteras på mars sammanträdet.

Handlingar i ärendet
Beslut från KLG om att godkänna Regler för djur i kommunens lokaler
Beslut i Omsorgsnämnden om Internkontrollplan för 2016

Beslutet skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Hylte kommun
Omsorgskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tfn 0345 - 180 00 vx
Fax 0345 – 181 90

ok@hylte.se
www.hylte.se

Bankgiro 434 - 4354
Plusgiro 10 53 60-2
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