
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-05-24

Omsorgsnämnden

Sekreterare .................................................
Kerstin Thörner

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Gunnel Johansson (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Dorothea Nilsson (M)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-05-24
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

.................................................Underskrift

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 13:15-14:30

Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy 
Edenholm (KV) (2:e vice ordförande), Dorothea Nilsson (M), Ingemar Steneteg 
(C), Agneta Johansson (L), Wiveca Noren (SPI)

Ej tjänstgörande ersättare Ingrid Johansen (S)
Harri Kytöharju (KV)
Ingegerd Torhall (L)

Övriga närvarande Berit Winbladh (omsorgschef)
Lena Borg (enhetschef)
Cecilia Harley (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Kerstin Thörner (nämndsekreterare)
Terese Borg (ekonom) §27
Anton Larsson (nämndsekreterare)
Kerstin Delefelt (social hållbarhetsstrateg) §26
Anna Roos (ordförande lokala nämnden) §26

Utses att justera Dorothea Nilsson (M)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §§25-33

1 / 13
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Mötesdatum
2018-05-24

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§25 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§26 Information 2018

§27 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - prognos

§28 Remiss - Revidering av hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 
övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar

§29
Extra ärende: Remiss - Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar mellan 
huvudmännen vid utskrivning från slutenvård, och Ny överenskommelse om Trygg och 
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland

§30 Synpunkter 2018

§31 Anmälan av delegeringsbeslut 2018

§32 Meddelanden 2018

§33 Övriga ärenden 2018
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-05-24

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2018 ON0013)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner ärendelistan och lägger till Extra ärende: Remiss - Tillfällig 
överenskommelse för betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från slutenvård, 
och Ny överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Halland. Omsorgsnämnden väljer Dorothea Nilsson (M) att tillsammans med ordförande 
Gunnel Johansson (S) justera protokollet.

3 / 13



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2018-05-24

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§26

Information 2018 
(2018 ON0003)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Dialogprocess - unga och unga vuxnas psykiska hälsa
Kerstin Delefelt, social hållbarhetsstrateg och Anna Roos (C) ordförande lokala nämnden 
informerar om dialogarbetet - unga och unga vuxnas psykiska hälsa i Hylte kommun med 
fokus på unga med funktionsnedsättning.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Information maj 2018
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Mötesdatum
2018-05-24

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§27

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - prognos 
(2018 ON0001)

Beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 4 månader 2018 och bevakar noga 
utvecklingen av personlig assistans.

Beskrivning av ärendet
Prognos grundas på utfall till och med april månad 2018, utifrån det uppföljningsmaterial som 
presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar omsorgsnämnden, 
exklusive personlig assistans en positiv avvikelse om ca 972 tkr.

Om personlig assistans inkluderas prognostiserar nämnden en negativ avvikelse om ca 3 184 
tkr, exklusive de ärenden som har överklagats under 2017.

Beroende på vilket beslut som fattas i de ärenden som är överklagade till Försäkringskassan, 
kan det innebära negativ alternativt positiv avvikelse för kommunen om ca 2 200 000 kr.

Den negativa avvikelsen beror bland annat på behov av extraförstärkning nattetid med en 
medarbetare/natt, nya ärenden/ökat behov och omprövningar personlig assistans. Den 
negativa avvikelsen balanseras upp genom positiv avvikelse daglig verksamhet och 
korttidsvistelse, personalsamordning boendestöd/serviceboende enligt LSS och leasingbilar.

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2017 att verksamheten personlig assistans 
(LSS) ska särredovisas under 2018 och undantas från resultatbalansering och balanskravet för 
nämnden.

Handlingar i ärendet
 §37 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2018 - prognos
 Tjänsteskrivelse - Ekonomisk uppföljning efter 4 månader 2018
 Uppföljning och redovisning ekonomi 4 månader 2018 statistik

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Omsorgsnämnden ställer sig bakom prognos efter 4 månader 2018 och bevakar noga 
utvecklingen av personlig assistans.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§28

Remiss - Revidering av hemsjukvårdsöverenskommelse samt 
tillfällig övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar 
(2017 ON0076)

Beslut
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt kommunberedningens 
förslag till beslut:
1.1   Att godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla från 
och med 2019-01-01
1.2   Att godkänna reviderat reglemente för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och 
hjälpmedel
1.3   Att godkänna Politisk styrgrupps förslag till överenskommelse om att ekonomisk 
ersättning ska utgå enligt förslag till ersättningsmodell för 2018-2019
2.    Att godkänna Politisk styrgrupps förslag att betalningsansvaret mellan huvudmännen i 
samband med utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) gällande 
regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills 
ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m 2018-10-31.

Beskrivning av ärendet
Region Halland och Hallands kommuner enades under 2014 om en överenskommelse för 
hemsjukvården i Halland. Överenskommelsen har reviderats och förslaget om en reviderad 
Hemsjukvårdsöverenskommelse samt överenskommen ersättningsmodell presenterades vid 
Gemensam nämnd Hemsjukvård och Hjälpmedel sammanträde 27/4 2018. Det beslutades då 
att översända detta till länets kommuner och Region Halland för beslut.

Ekonomisk fördelning enligt bilaga 1, till Hylte kommun är 5 394 tkr under 2018. Denna 
summa räknas upp enligt OPI (omsorgsprisindex) för 2019.

Kommunberedningen föreslår att Region Halland och Hallands kommuner, senast 180930, 
fattar beslut i respektive fullmäktige enligt nedan:

 Att godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla från och 
med 2019-01-01

 Att godkänna reviderat reglemente för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och 
hjälpmedel

 Att godkänna Politisk styrgrupps förslag till överenskommelse om att ekonomisk ersättning 
ska utgå enligt förslag till ersättningsmodell för 2018-2019

 Att godkänna Politisk styrgrupps förslag att betalningsansvaret mellan huvudmännen i 
samband med utskrivning från slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990:1404) gällande 
regler och rutiner (2017) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills 
ny överenskommelse är beslutad i Halland, dock som längst t o m 2018-10-31.
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Handlingar i ärendet
 §38 ON AU Remiss - Revidering av hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 

övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
 Tjänsteskrivelse - Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse och tillfällig 

övergångsbestämmelse för betalningsansvar
 Ärendebeskrivning - Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse och tillfällig 

övergångsbestämmelse för betalningsansvar(151933) (0)
 Missivbrev - Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 

övergångsbestämmelse betalning
 1 Hemsjukvårdsöverenskommelse - Reviderad överenskommelse om hemsjukvården
 2 hemsjukvårdsöverenskommelse - Bilaga 1 slutrapport Framtidens hemsjukvård
 3 Hemsjukvårdsöverenskommelse - Reglemente för Gemensamma nämnden 

hemsjukvård och hjälpmedel
 4 Beslut angående ekonomisk fördelning och hemsjukvårdsöverenskommelsen
 5 Reviderad ekonomisk modell (Bilaga 1 i beslut angående ekonomisk fördelning
 6 Trygg och effektiv utskrivning – beslut angående övergångsbestämmelse för 

betalningsansvar
 Bilaga 1. Förtydligande. Reviderad ekonomisk ersättning

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt kommunberedningens 
förslag till beslut:
1.1   Att godkänna reviderad Överenskommelse om hemsjukvården i Halland att gälla från 
och med   2019-01-01
1.2   Att godkänna reviderat reglemente för Gemensamma nämnden för hemsjukvård och 
hjälpmedel
1.3   Att godkänna Politisk styrgrupps förslag till överenskommelse om att ekonomisk 
ersättning ska utgå enligt förslag till ersättningsmodell för 2018-2019
 
Omsorgsnämndens arbetsutskott lämnar inget förslag till beslut på punkt 2 för att invänta 
kompletterande handlingar.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§29

Extra ärende: Remiss - Tillfällig överenskommelse för 
betalningsansvar mellan huvudmännen vid utskrivning från 
slutenvård, och Ny överenskommelse om Trygg och effektiv 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland 
(2017 ON0076)

Beslut
1.1 Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta om förslaget från den Politiska 
styrgruppen att betalningsansvaret mellan huvudmännen i samband med utskrivning från 
slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990-1404) gällande regler och rutiner (2017) om 
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills ny överenskommelse är 
beslutad i Halland, dock som längst t o m 2018-10-31.

1.2 Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta om förslaget från den Politiska 
styrgruppen att betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på 
2017 års fakturering, då data och uppföljning i enlighet med övergångsbestämmelse inte kan 
hämtas från IT-stödet Lifecare. Respektive kommun erlägger månatligen en tolftedel av det 
belopp som fakturerades för hela 2017 till Region Halland.

2. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta om Politisk styrgrupps förslag om 
Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland 
som skall gälla från och med 2018-11-01.

Beskrivning av ärendet
Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) trädde i kraft 
den 1 januari 2018. Samtidigt upphävdes lagen (1990:1404) om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Den stora skillnaden från tidigare lag 
(1990:1404) är antal dagar till betalningsansvaret inträder för kommunerna. Från tidigare fem 
vardagar efter kallelse till vårdplanering till tre kalenderdagar efter utskrivningsklar.

Ett regionövergripande projekt har genomförts i Halland under 2016-2017 på uppdrag av 
Strategisk grupp. Projektet har omfattat framtagande av Överenskommelse, riktlinje och 
utveckling av IT-stödet inför ikraftträdande av Lagen (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Riktlinjen som beskriver arbetssättet utifrån ny 
lagstiftning är fastställd av Strategisk grupp och gäller sedan 2018-01-30.

1. Beslut om en tillfällig övergångsbestämmelse för betalningsansvaret i samband med 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård under perioden 2018-01-01 – 2018-10-31 har 
tagits av politisk styrgrupp Halland. Denna innebär att under den tiden regleras 
betalningsansvaret enligt den gamla lagen (1990:1404) med fem vardagar. Men då det nya IT 
stödet Lifecare inte kunde hantera detta är den politiska styrgruppens förslag att under 
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övergångsperioden ska respektive kommun månatligen erlägga en tolftedel av det belopp som 
fakturererades för hela 2017 till Region Halland för utskrivningsklara. För Hyltes del innebär 
detta 0 kr.

2. Överenskommelsen om Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Halland omfattar Region Halland och Hallands kommuners ansvar och regleringen av 
betalningsansvaret och föreslås gälla från och med 2018-11-01 till och med 2022-10-31. Om 
inte uppsägning av denna överenskommelse har skett senast 2022-01-01, förlängs avtalstiden 
med automatik med fyra år vid avtalstidens slut.

Överenskommelsen kompletterar Hallands riktlinje ”Riktlinje för trygg och effektiv 
utskrivning från slutenvård och vård- och omsorgsplanering i öppenvård” (fastställd 2017-10-
06 i Strategisk grupp).

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Trygg och effektiv utskrivning
 Missivbrev inklusive bilagor - Tillfällig överenskommelse för betalningsansvar 

huvudmännen vid utskrivning från slutenvård, Ny överenskommelse Trygg och 
effektiv utskrivning sluten hälso- och sjukvård

Förslag till beslut
1.1 Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta om förslaget från den Politiska 
styrgruppen att betalningsansvaret mellan huvudmännen i samband med utskrivning från 
slutenvård fortsatt regleras utifrån lagen (1990-1404) gällande regler och rutiner (2017) om 
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård tills ny överenskommelse är 
beslutad i Halland, dock som längst t o m 2018-10-31.

1.2 Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta om förslaget från den Politiska 
styrgruppen att betalningsansvaret för kommunerna under övergångsperioden 2018 baseras på 
2017 års fakturering, då data och uppföljning i enlighet med övergångsbestämmelse inte kan 
hämtas från IT-stödet Lifecare. Respektive kommun erlägger månatligen en tolftedel av det 
belopp som fakturerades för hela 2017 till Region Halland.

2. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta om Politisk styrgrupps förslag om 
Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland 
som skall gälla från och med 2018-11-01.

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§30

Synpunkter 2018 
(2018 ON0008)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av synpunkten och beslutar lämna följande svar till FUB 
(föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning): Omsorgskontorets 
omsorgshandläggare handlägger ärende enligt socialtjänstlagen (vuxna) och LSS i olika 
åldrar. Alla omsorgshandläggarna har relevanta högskoleutbildningar för sina uppdrag.

Beskrivning av ärendet
2018-04-11 inkom synpunkt från FUB (föreningen för barn, ungdomar och vuxna med 
utvecklingsstörning) angående att det kommit till deras kännedom att omsorgsnämnden inte 
har behöriga handläggare inom LSS.

Handlingar i ärendet
 §39 ON AU Synpunkter 2018
 Tjänsteskrivelse -svar synpunkt FUB kompetens
 Synpunkt - kompetensförsörjning LSS

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut:
Omsorgsnämnden har tagit del av synpunkten och beslutar lämna följande svar till FUB 
(föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning): Omsorgskontorets 
omsorgshandläggare handlägger ärende enligt socialtjänstlagen (vuxna) och LSS i olika 
åldrar. Alla omsorgshandläggarna har relevanta högskoleutbildningar för sina uppdrag.

Beslutet skickas till 
Föreningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) Halmstad-Hylte
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§31

Anmälan av delegeringsbeslut 2018 
(2018 ON0006)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegeringsbeslut för perioden.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegeringsbeslut 2018
 Redovisning av anställningar till omsorgsnämnden april 2018
 Delegationsbeslut april 2018 SoL
 Delegationsbeslut april 2018 LSS
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§32

Meddelanden 2018 
(2018 ON0005)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av meddelanden.

Beskrivning av ärendet
Omsorgskontoret har till dagens sammanträde skickat med de handlingar som kommit in till 
omsorgskontoret som omsorgsnämnden bör ha kännedom om.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Meddelanden 2018
 §50 KF Årsredovisning 2017 Hylte kommun
 §49 KF Ombudgeteringar Hylte kommun
 Protokoll lokala folkhälsorådet 2018-03-21
 Inbjudan Politikerträff regionhandikapprådets referensgrupp 11 juni 2018
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§33

Övriga ärenden 2018 
(2018 ON0004)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av övriga ärenden.

Beskrivning av ärendet
Sommarvikarier
Tommy Edenholm (KV) frågar hur det går med rekrytering av semestervikarier inför 
sommaren. Omsorgskontoret svarar att det är svårt att rekrytera.
 
Hemtagning från fem till tre dagar
Harri Kytöharju (KV) undrar hur det kommer gå för verksamheterna att ställa om inför de nya 
hemtagningsreglerna, från fem till tre dagar. Omsorgskontoret informerar att Hylte 
kommun har en styrka i att vara en liten kommun och att verksamheterna har resurser för 
att kunna klara hemtagning på tre dagar.
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