
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-01-28

Omsorgsnämnden

Sekreterare .................................................
Sara Lall

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

Underskrifter

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

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

Organ Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2021-01-28
Datum för anslags 
uppsättande

2021-01-28 Datum för anslags 
nedtagande

2021-02-19

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice 
ordförande) (distansdeltagande), Svetlana Svensson (V) (distansdeltagande), 
Ingegerd Torhall (L) (distansdeltagande)  ersätter Agneta Johansson (L), Rolf 
Kenneryd (C) (2:e vice ordförande), Niclas Erlandsson (C) (distansdeltagande), 
Monica Grönroos Dehlin (SD) (distansdeltagande)

Ej tjänstgörande ersättare Ewa Gunnarsson (SD) (distansdeltagande)

Övriga närvarande Lena Borg (enhetschef)
Sara Lall (sekreterare)
Berit Winbladh (omsorgschef)
Gunilla Lundberg (enhetschef; distansdeltagande) §§1-2, §5
Maria Frobin (MAS; distansdeltagande) §2

Utses att justera Rolf Kenneryd (C)

Justeringens plats och tid Centrumhuset, Hyltebruk ,  2021-01-28   

Protokollet omfattar §§1-9
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§1 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§2 Information 2021

§3 Meddelanden 20201

§4 Anmälan delegationsbeslut 2021

§5 Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 -2028

§6 Val av ny ersättare till omsorgsnämndens arbetsutskott

§7 Val av ny ledamot till kommunala pensionärsrådet (KPR)

§8 Val av ny ledamot till Lokala folkhälsorådet

§9 Övriga ärenden 2021
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2021 ON0016)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner ärendelistan och väljer Rolf Kenneryd (C) att tillsammans med 
ordförande Gunnel Johansson (S) justera protokollet.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2

Information 2021 
(2021 ON0003)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
- Information om läget kopplat till corona och covid-19 (vaccinering) – Maria Frobin
- Information om överenskommelsen hemsjukvården i Halland 2021-2028
- Information om rätten till heltid - kollektivavtal med tvättstugeschema sägs upp

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Information ON januari 2021
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3

Meddelanden 20201 
(2021 ON0004)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av meddelanden.

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

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Meddelanden 2021
 Ersättningar för kontaktfamiljer, stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2021
 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SOL år 2021
 §99 RF Antagande av gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga 

köken i Halland
 Paragraf 184 - Antagande av gemensamma principer för inköp av livsmedel till de 

offentliga köken i Halland
 Tjänsteskrivelse - Antagande av gemensamma principer för inköp av livsmedel till de 

offentliga köken i Halland
 Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland
 Protokollsutdrag §65 DNRGS Upphandlingssamverkan
 Fria sjukresor i samband med Covid-vaccinering
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§4

Anmälan delegationsbeslut 2021 
(2021 ON0006)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegationsbeslut för perioden december 2020.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut ON januari 2021
 Delegationsbeslut SoL december 2020
 Delegationsbeslut LSS december 2020
 Delegationsbeslut anställningar december 2020
 Ordförandebeslut - Stängning vissa verksamheter inom omsorgsnämndens 

verksamhetsområde - 2020-12-14
 Ordförandebeslut - Stängning vissa verksamheter inom omsorgsnämndens 

verksamhetsområde - 2020-12-30
 Ordförandebeslut Omsorgsnämnden 2020/2021
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§5

Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 -2028 
(2020 ON0121)

Beslut
Omsorgsnämnden föreslår fullmäktige besluta att
- godkänna Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 – 2028, enligt bilaga, och 
som träder i kraft från och med den 1 april 2021
- Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 – 2028 ersätter därmed tidigare 
överenskommelser om hemsjukvård.

Beskrivning av ärendet
Hemsjukvård i Halland avser hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå som utförs i patientens 
bostad och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid. 
Ansvarsfördelningen följer den så kallade tröskelprincipen, vilket är en gränsdragning mellan 
kommunal och regional hälso- och sjukvård och som innebär att kommunen ansvarar för att 
tillhandahålla hemsjukvård för alla som inte kan ta sig till vårdcentralen och har skrivits in i 
hemsjukvården. Hemsjukvården i Halland har hittills varit reglerat i två olika 
överenskommelser: ett avtal som reglerar ekonomiska åtaganden mellan region och 
kommuner och en överenskommelse som reglerar själva verksamheten. Dessa två avtal har 
haft olika löptider vilket upplevdes av samtliga parter som olyckligt och som regelbundet 
ledde till nya, tidskrävande omförhandlingar. Ett nytt, reviderat avtal har nu tagits fram av en 
gemensam arbetsgrupp av representanter för kommuner och region och som sammanknyter 
både ekonomisk överenskommelse och principer för samarbetet i ett dokument med en löptid 
som sträcker sig över 8 år. I jämförelse med tidigare dokument är denna överenskommelse 
medvetet kortfattad. Syftet enligt den nya överenskommelsen: Viljeinriktningen med 
överenskommelsen är att vi fokuserar på individens behov framför gränser mellan 
huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla situationer skapar 
organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten inte får sina behov av hälso- och 
sjukvård tillgodosedda. Överenskommelsen ska stärka och främja samverkan och samarbete 
mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt och självständigt liv för 
individen. En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna och regionen är en 
förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma utmaningar. I 
överenskommelsen regleras kommunernas uppdrag att tillhandahålla hemsjukvård för länets 
invånare och reglerar finansieringen av den del av hemsjukvården i Halland som regionen 
överlämnar till kommunerna.
Överenskommelse föreslås gälla från och med 2021-04-01 och till och med 2028-12-31. 
Denna överenskommelse gäller under förutsättning att den godkänns av samtliga 
kommunfullmäktige i Halland genom beslut som vinner laga kraft.
 
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Regionen ersätter kommunerna i Halland, för det övertagna hemsjukvårdsuppdraget, med 
ersättningsbeloppet 140 mnkr utifrån år 2019 som bas. Ersättningsbeloppet per kommun 
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justeras årligen från och med år 2019 som bas genom uppräkning med Omsorgsprisindex 
(OPI) samt justering med demografisk effekt per kommun (enligt bilaga).

Handlingar i ärendet
 §5 ON AU Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021-2028
 Missiv - Hemsjukvården i Halland 2021 - 2028
 Tjänsteskrivelse Hemsjukvården i Halland 2021 - 2028
 Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021-2028

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§6

Val av ny ersättare till omsorgsnämndens arbetsutskott 
(2021 ON0019)

Beslut
Omsorgsnämnden väljer Monica Grönroos Dehlin (SD) som ersättare i arbetsutskottet. 

Beskrivning av ärendet
Kerstin Alexén (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i omsorgsnämnden.
Hon var även ersättare i omsorgsnämndens arbetsutskott och omsorgsnämnden behöver därför 
välja ny ersättare till arbetsutskottet.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Val av ny ersättare till omsorgsnämndens arbetsutskott
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§7

Val av ny ledamot till kommunala pensionärsrådet (KPR) 
(2021 ON0017)

Beslut
Omsorgsnämnden utser Ewa Gunnarsson (SD) som representant till Kommunala 
pensionärsrådet.

Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden ska välja ny ledamot till kommunala pensionärsrådet (KPR).
Rådet är ett referensorgan till omsorgsnämnden, övriga kommunala organ samt 
pensionärsorganisationerna i frågor av allmän betydelse och av övergripande karaktär för 
pensionärer. Med pensionärer menas både ålderspensionärer och personer med sjukersättning. 
Rådet är organisatoriskt knutet till omsorgsnämnden. Det är omsorgsnämndens ansvar att 
påkalla val från pensionärsorganisationerna.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Val av ny ledamot till kommunala pensionärsrådet
 KPR reglemente

Beslutet skickas till 
Kommunala pensionärsrådet
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§8

Val av ny ledamot till Lokala folkhälsorådet 
(2021 ON0018)

Beslut
Omsorgsnämnden utser Ewa Gunnarsson (SD) som representant till Lokala folkhälsorådet.

Beskrivning av ärendet
Omsorgsnämnden ska välja ny ledamot till Lokala folkhälsorådet.
Folkhälsorådets uppgift är att skapa förutsättningar för ett välfungerande tvärsektoriellt arbete 
kring frågor som rör social hållbarhet och folkhälsa i Hylte. Folkhälsorådet är ett rådgivande 
organ utan ekonomiska medel där representanter från Kommunstyrelsen, kommunens 
nämnder, Region Hallands lokala nämnd i Hylte samt tjänstepersoner från kommunen och 
regionen lyfter upp och diskuterar frågor som rör jämlik hälsa och social hållbarhet med 
strävan att finna gemensamma områden att kraftsamla kring. Ledamöterna ska förmedla 
gemensamma överenskommelser och information mellan folkhälsorådet och de nämnder de 
företräder, för att nämnderna i sin tur ska besluta i frågorna.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Val av ny ledamot till Lokala folkhälsorådet
 Folkhälsorådet 2020-2022 - Arbetssätt och fokusområde

Beslutet skickas till 
Lokala folkhälsorådet
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§9

Övriga ärenden 2021 
(2021 ON0005)

Ewa Gunnarsson (SD) ställer en fråga kring habiliteringsersättningen och kontoret svarar att 
man får återkomma i frågan.
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