
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-01    

Omsorgsnämnden    
 

 

Sekreterare .................................................  
 Rebecka Merkel  

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

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Rolf Kenneryd (C)  
    

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

Organ Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-09-01   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 13:15-15:15 
  
Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande), 

Agneta Johansson (L), Niclas Erlandsson (C), Svetlana Svensson (V), Ingrid 
Johansen (S)  ersätter Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande), Ewa 
Gunnarsson (SD)  ersätter Monica Grönroos Dehlin (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Ingegerd Torhall (L) 

Per-Åke Eriksson (V) 
  
Övriga närvarande Jörgen Lövgren (omsorgschef) 

Emma Nilsson (kvalitetsutvecklare) 
Rebecka Merkel (nämndsekreterare) 

  
Utses att justera Rolf Kenneryd (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§47-55 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

ÄRENDELISTA 
§47 Val av justerare och godkännande av ärendelista 

§48 Information 

§49 Meddelanden 

§50 Anmälan av delegeringsbeslut 

§51 Resultat- och ekonomisk plan 2023-2026 (REP) 

§52 Revidering av nyckeltal 

§53 Överenskommelse - Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Halland 

§54 Begäran från kommunala tillgänglighetsrådet - åtgärder för bättre tillgänglighet 

§55 Övriga ärenden 
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§47 

Val av justerare och godkännande av ärendelista  
(2022 ON0031) 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Rolf Kenneryd (C) att tillsammans med 
ordförande Gunnel Johansson (S) justera protokollet.  
Paragrafen är justerad 
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§48 

Information  
(2022 ON0003) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.  

Beskrivning av ärendet 
 Bemanningen på omsorgskontorets verksamheter under sommaren 
 Läget kopplat till spridningen av covid-19 
 Information om tillbud samt vidtagna åtgärder 

Handlingar i ärendet 
 §60 ON AU Information 
 Tjänsteskrivelse - information 1 september 

Paragrafen är justerad 
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§49 

Meddelanden  
(2022 ON0004) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av meddelanden.  

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

Handlingar i ärendet 
 §61 ON AU Meddelanden 
 Tjänsteskrivelse - meddelanden 1 september 
 Protokoll Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel 2022-06-03 
 Protokoll Patientnämnden 2022-06-15 
 Protokoll Lokala Brottsförebyggande rådet och Lokala Folkhälsorådet, 2022-06-02 
 Förslag för en förbättrad cancerrehabilitering 
 Meddelandeblad - en omsorgskontakt 
 §49 KF Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte 

kommun 
 Riktlinjer vid otillåten påverkan som riktas mot förtroendevalda i Hylte kommun 
 §59 KF Organisationsöversyn inför ny mandatperiod 
 §60 KF Bestämmelser om omställningsstöd och  pension för förtroendevalda (OPF-

KL18) 
 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL18) 
Paragrafen är justerad 
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§50 

Anmälan av delegeringsbeslut  
(2022 ON0006) 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.  

Beskrivning av ärendet 
Anmälan av delegeringsbeslut för perioden juni-juli 2022. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - anmälan av delegeringsbeslut ON 1 september 2022 
 Delegationsbeslut ÄO juni 2022 
 Delegationsbeslut ÄO juli 2022 
 Delegationsbeslut LSS juni 2022 
 Delegationsbeslut LSS juli 2022 
 Anmälan av tagna delegeringsbeslut arbetsutskottet 1 september 
 Delegeringsbeslut anställningar 1 september 

Paragrafen är justerad 
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§51 

Resultat- och ekonomisk plan 2023-2026 (REP)  
(2022 ON0002) 

Beslut 
Omsorgsnämnden antar REP (Resultat- och ekonomisk plan) 2023-2026. 

Beskrivning av ärendet 
Analys avseende budget och planering inför kommande period är en viktig komponent i 
resultatstyrningen som i sin tur är en del av kommunens förbättringsarbete. En nulägesanalys 
har gjorts utifrån åtta övergripande områden: 
  

 Sysselsättning/kompetensförsörjning 
 Strategisk bostadsförsörjning och attraktiv utemiljö 
 Utbildning 
 Livsplats för alla generationer 
 Infrastruktur 
 Ekonomisk tillväxt 
 Demokrati och mötesplatser 
 Trygghet och inkludering 

  
I denna analys beskrivs vilka stora utmaningar som verksamheterna står inför, utifrån 
ovanstående samhällsområden, samt vilka långsiktiga effekter som omsorgskontoret i 
allmänhet och omsorgsnämnden i synnerhet behöver fokusera på för att möta dessa 
utmaningar. De konkreta insatser som kan behöva göras beskrivs men ska inte vara 
resurssatta. 
  
Analys ska även göras för fullmäktiges beslutade nyckeltal och för de som ej når upp till 
accepterad kvalitetsnivå (grön nivå) ska en beskrivning göras om hur trenden ser ut 
föregående år samt vilka åtgärder som har vidtagits alternativt vilka som föreslås vidtas för att 
uppnå ett bättre resultat. 
  
Slutligen görs en analys av investeringsbehovet i de fall det har identifierats ett behov pga. 
lokalförändringar, volymförändringar eller brister i befintliga lokaler. Dessa behov ska 
resurssättas för REP-perioden. 

Handlingar i ärendet 
 §62 ON AU Resultat- och ekonomisk plan 2023-2026 (REP) 
 Tjänsteskrivelse - Resultat- och ekonomisk plan 2023-2026 
 Beslutsunderlag - analys av nuläge och omvärld 
 Beslutsunderlag - analys av nyckeltal 
 Beslutsunderlag - investeringsbehov 
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Förslag till beslut 
Arbetsutskottet förslag till beslut 
Omsorgsnämnden antar REP (Resultat- och ekonomisk plan) 2023-2026. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
 

Paragrafen är justerad 

8 (14)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-01  
  

Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§52 

Revidering av nyckeltal  
(2022 ON0045) 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta de reviderade nyckeltalen som anges i bilaga 1. 
  
Omsorgsnämnden beslutar att tidigare antagna serviceåtaganden avslutas. 

Beskrivning av ärendet 
Under första halvåret 2022 utarbetade omsorgskontoret ett förslag på verksamhetsmål för 
omsorgsnämndens verksamhetsområden eftersom det saknats tidigare. I samband med det 
fanns ett behov att revidera nyckeltalen. Flera av nyckeltalen som redovisas till nämnd idag 
bör användas som data för egenkontroll och andra behöver ha tydlig koppling till 
omsorgsnämndens nya verksamhetsmål. 
  
Verksamhetsmålen kommer att lyftas i nämnd under hösten 2022 men omsorgskontoret har 
valt att redovisa de nya nyckeltalen till omsorgsnämnden tidigare så att de kan tas med i REP 
processen och börja användas i januari 2023. 
  
I samband med att nya nyckeltal antas blir de äldre serviceåtagandena inaktuella. 

Handlingar i ärendet 
 §63 ON AU Revidering av nyckeltal 
 Tjänsteskrivelse - Revidering nyckeltal omsorgsnämnden 
 Bilaga 1 Nyckeltal omsorgsnämnd 2022 PDF 
 Bilaga 2 Nyckeltal omsorgsnämnd 2017 PDF 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut: 
Omsorgsnämnden beslutar att anta de reviderade nyckeltalen som anges i bilaga 1. 
  
Omsorgsnämnden beslutar att tidigare antagna serviceåtaganden avslutas. 
 

Paragrafen är justerad 
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§53 

Överenskommelse - Trygg och effektiv utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård i Halland  
(2022 ON0028) 

Beslut 
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att: 

 godkänna Överenskommelse Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Halland enligt bilaga, och som träder i kraft från och med den 1 november 
2022 

 överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Halland ersätter därmed den tidigare överenskommelser om Trygg och effektiv 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland 

Beskrivning av ärendet 
Syfte med Lag om samverkan är att särskilt främja att en patient med behov av insatser skrivs 
ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt 
patienten som utskrivningsklar. Kommunens betalningsansvar regleras i Lag om samverkan, 5 
kap. Kommunens betalningsansvar. 
  
I Halland sker en 50 procent jämkning på uppkomna kostnader/fakturor sedan november 2018 
och fram till dess att en ny överenskommelse träffats alternativt löpt ut. 
  
En ny ekonomisk genomsnittmodell har tagits fram i samverkan mellan region Halland och 
Hallands kommuner. Modellen speglar en tydlig vilja att arbeta för att minska antalet dagar på 
sjukhus, vilket är bättre både för invånarna och ekonomin för kommunerna. 
  
Vald ersättningsmodell avviker ifrån den som återfinns i Lag om samverkan om när 
kommunens ersättningsskyldighet inträder samt hur ersättningsskyldighetens belopp bestäms 
och hur skyldigheten regleras av parterna. Ersättningsmodellen finns beskriven i 
överenskommelsen. 
  
Kommuner som har många betaldagar dvs över riktmärket/månad får även framledes betala 
ersättning. Kommuner som har få betaldagar dvs under riktmärket/månad betalar ingen 
ersättning till regionen. 
  
  

Handlingar i ärendet 
 §64 ON AU Överenskommelse - Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård i Halland 
 Tjänsteskrivelse - Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården 
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 §95 RS Godkänna överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård i Halland 

 Beslutsförslag - Godkänna överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i Halland 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut:  
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att: 

 godkänna Överenskommelse Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Halland enligt bilaga, och som träder i kraft från och med den 1 november 
2022 

 överenskommelse om Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i 
Halland ersätter därmed den tidigare överenskommelser om Trygg och effektiv 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland 

 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Region Halland 
 

Paragrafen är justerad 
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§54 

Begäran från kommunala tillgänglighetsrådet - åtgärder för bättre 
tillgänglighet  
(2022 ON0050) 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar skicka följande svar till Kommunala tillgänglighetsrådet: 
  
Under mandatperioden har följande införts: 

 Habiliteringsersättning. 
 Personligt ombud. 
 Initierat behov av utredning av boendeformer inom ON:s verksamheter 
 Markiser på särskilda boende för att skapa ett bättre inomhusklimat. 
 Ändrad skrivning i reglementet för att barn med funktionsnedsättningar inte ska 

behöva slussas mellan olika nämnder. 
  
Några beslut togs i slutet på den tidigare mandatperiod men där ON under denna 
mandatperioden är med i införande och uppföljningar på olika sätt och detta är: 

 Byggnation av korttidsboende LSS som pågår.  
 Gemensam öppenvård tillsammans med övrig socialtjänst i Hylte kommun 

  
Utöver detta så är alla beslut och åtgärder som ON hanterar alltid utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR) har begärt att de politiska nämnderna i kommunen ska 
sammanställa de åtgärder (beslut) som utförts den senaste mandatperioden för att underlätta 
de funktionshindrades levnadsvillkor i Hylte kommun. 
  
Sammanställningen ska vara KTR tillhanda senast 19 september 2022. Sammanställningen 
ska först gå till nämndsekreterare som sammanställer alla nämnders svar. 
  
  

Handlingar i ärendet 
 §65 ON AU Begäran från kommunala tillgänglighetsrådet - sammanställning av 

åtgärder för bättre tillgänglighet 
 Tjänsteskrivelse - Begäran av sammanställning från KTR 
 § 5 KTR 2022-03-07 - Uppdrag om sammanställning av åtgärder 

Förslag till beslut 
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Arbetsutskottets förslag till beslut: 
Omsorgsnämnden beslutar skicka följande svar till Kommunala tillgänglighetsrådet: 
  
Under mandatperioden har följande införts: 

 Habiliteringsersättning. 
 Personligt ombud. 
 Initierat behov av utredning av boendeformer inom ON:s verksamheter 
 Markiser på särskilda boende för att skapa ett bättre inomhusklimat. 
 Ändrad skrivning i reglementet för att barn med funktionsnedsättningar inte ska 

behöva slussas mellan olika nämnder. 
  
Några beslut togs i slutet på den tidigare mandatperiod men där ON under denna 
mandatperioden är med i införande och uppföljningar på olika sätt och detta är: 

 Byggnation av korttidsboende LSS som pågår.  
 Gemensam öppenvård tillsammans med övrig socialtjänst i Hylte kommun 

  
Utöver detta så är alla beslut och åtgärder som ON hanterar alltid utifrån ett 
tillgänglighetsperspektiv. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunala tillgänglighetsrådet 
 

Paragrafen är justerad 

13 (14)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-09-01  
  

Omsorgsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§55 

Övriga ärenden  
(2022 ON0005) 

Ewa Gunnarsson (SD) lämnar ett önskemål om att omsorgstagare ska kunna välja vilken 
personal som kommer genomföra vissa insatser i hemtjänsten. 
Jörgen Lövgren svarar att genomförandeplanen svarar för hur insatser ska genomföras, vilken 
ska tas hänsyn till i största möjliga mån. Icke desto mindre finns det andra faktorer att ta 
hänsyn till, så som tillgången till personal. Vidare hänvisar han till möjligheten att skicka in 
synpunkter till omsorgskontoret för att åtgärder ska kunna vidtas. 
  
 

Paragrafen är justerad 
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