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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§227

Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 
övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar 
(2018 KS0202)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att:

- godkänna en förlängning av ersättningsmodellen (2018-2019) till och med den 30 juni 2020.

Beskrivning av ärendet
Region Halland har skickat ett missiv om att förlänga ersättningsmodellen för 
hemsjukvårdsöverenskommelsen.

Hemsjukvårdsöverenskommelsen har sin grund i att kommunerna övertog Region Hallands 
ansvar för hemsjukvården utifrån tröskelprincipen år 2015 (i nivå av sjuksköterska, 
fysioterapeut/ sjukgymnast och arbetsterapeut).

Region Halland och Hallands kommuner enades under 2018 om revidering av 
Hemsjukvårdsöverenskommelsen, och ny ersättningsmodell för perioden 2018 -2019.

Ett granskningsarbete av en ny ersättningsmodell pågår i syfte att de halländska kommunerna 
och Region Halland gemensamt ska nå fram till en modell som kan godkännas av de 
samverkande parterna. I avvaktan på förslag till ny ersättningsmodell föreslås att nuvarande 
överenskommelse förlängs med ytterligare sex månader. Uppräkning sker med 
Omsorgsprisindex (OPI) för år 2020 och demografisk effekt 100 procent enligt 
befolkningsförändring, 60 procent av förändringen personer 80 år och äldre, och 40 procent 
av förändringen personer under 80 år. För att detta ska gälla krävs beslut i respektive 
fullmäktigeförsamling.

Förslaget till förlängning av ersättningsmodell (2018-2019) föreslås gälla från den 1 januari 
2020 t.o.m. 30 juni 2020.

Handlingar i ärendet
 §287 KSAU Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 

övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar
 Tjänsteskrivelse Förlängning av ersättningsmodell för 

hemsjukvårdsöverenskommelsen
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att:

- godkänna en förlängning av ersättningsmodellen (2018-2019) till och med den 30 juni 2020.
 

 
Protokollsanteckning
Ronny Löfquist (S) lämnar följande protokollsanteckning:
I Region Hallands underlag står det att kommunerna övertog Region Hallands ansvar för 
hemsjukvården utifrån tröskelprincipen år 2015. Detta är felaktigt, Region Halland har 
fortfarande ansvar för frågan, men kommunerna utför uppgifterna åt regionen.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sekreterare .................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ronny Löfquist (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Bo-Gunnar Åkesson (M)

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-29
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), 
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (T.f. ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §287
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§287

Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig 
övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar 
(2018 KS0202)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att

- godkänna en förlängning av ersättningsmodellen (2018-2019) till och med den 30 juni 2020.
 

Beskrivning av ärendet
Region Halland har skickat ett missiv om att förlänga ersättningsmodellen för 
hemsjukvårdsöverenskommelsen.

Hemsjukvårdsöverenskommelsen har sin grund i att kommunerna övertog Region Hallands 
ansvar för hemsjukvården utifrån tröskelprincipen år 2015 (i nivå av sjuksköterska, 
fysioterapeut/ sjukgymnast och arbetsterapeut).

Region Halland och Hallands kommuner enades under 2018 om revidering av 
Hemsjukvårdsöverenskommelsen, och ny ersättningsmodell för perioden 2018 -2019.

Ett granskningsarbete av en ny ersättningsmodell pågår i syfte att de halländska kommunerna 
och Region Halland gemensamt ska nå fram till en modell som kan godkännas av de 
samverkande parterna. I avvaktan på förslag till ny ersättningsmodell föreslås att nuvarande 
överenskommelse förlängs med ytterligare sex månader. Uppräkning sker med 
Omsorgsprisindex (OPI) för år 2020 och demografisk effekt 100 procent enligt 
befolkningsförändring, 60 procent av förändringen personer 80 år och äldre, och 40 procent 
av förändringen personer under 80 år. För att detta ska gälla krävs beslut i respektive 
fullmäktigeförsamling.

Förslaget till förlängning av ersättningsmodell (2018-2019) föreslås gälla från den 1 januari 
2020 t.o.m. 30 juni 2020.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Förlängning av ersättningsmodell för 

hemsjukvårdsöverenskommelsen
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Borttagen på grund av personuppgifter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att

- godkänna en förlängning av ersättningsmodellen (2018-2019) till och med den 30 juni 2020.

- anteckna att själva Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland gäller till och med december 
2023.

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar bifall till första att-sats om förlängning.
Ronny Löfquist (S) yrkar att andra att-satsen ska tas bort eftersom den inte har med ärendet 
att göra.
 

Protokollsanteckning
Ronny Löfquist (S) lämnar följande protokollsanteckning:
I Region Hallands underlag står det att kommunerna övertog Region Hallands ansvar för 
hemsjukvården utifrån tröskelprincipen år 2015. Detta är felaktigt, Region Halland har 
fortfarande ansvar för frågan, men kommunerna utför uppgifterna åt regionen.
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-10-21

Dnr 2018 KS0202

Susanne Ohlsson, Kommunsekreterare
Tel. 0345-180 49 Kommunstyrelsen
E-post: Susanne.Ohlsson@hylte.se

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 -180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro 10 53 60-2

1 (2)

Förlängning av ersättningsmodell (2018-2019) t.o.m. 2020-
06-30 – Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att

- godkänna en förlängning av ersättningsmodellen (2018-2019) till och med den 30 juni 2020.
- anteckna att själva Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland gäller till och med december 

2023.

Beskrivning av ärendet
Region Halland har skickat ett missiv om att förlänga ersättningsmodellen för 
hemsjukvårdsöverenskommelsen. 

Hemsjukvårdsöverenskommelsen har sin grund i att kommunerna övertog Region Hallands ansvar för 
hemsjukvården utifrån tröskelprincipen år 2015 (i nivå av sjuksköterska, fysioterapeut/ sjukgymnast 
och arbetsterapeut).

Region Halland och Hallands kommuner enades under 2018 om revidering av 
Hemsjukvårdsöverenskommelsen, och ny ersättningsmodell för perioden 2018 -2019. 

Ett granskningsarbete av en ny ersättningsmodell pågår i syfte att de halländska kommunerna och 
Region Halland gemensamt ska nå fram till en modell som kan godkännas av de samverkande 
parterna. I avvaktan på förslag till ny ersättningsmodell föreslås att nuvarande överenskommelse 
förlängs med ytterligare sex månader. Uppräkning sker med Omsorgsprisindex (OPI) för år 2020 och 
demografisk effekt 100 procent enligt befolkningsförändring, 60 procent av förändringen personer 80 
år och äldre, och 40 procent av förändringen personer under 80 år. För att detta ska gälla krävs beslut i 
respektive fullmäktigeförsamling. 

Förslaget till förlängning av ersättningsmodell (2018-2019) föreslås gälla från den 1 januari 2020 
t.o.m. 30 juni 2020. 

Handlingar i ärendet
Missiv från Region Halland - Förlängning av ersättningsmodell (2018-2019) t.o.m. 2020-06-30 – 
Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland

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

10 (100)

http://www.hylte.se/


T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-10-21

Dnr 2018 KS0202

2 (2)

Per Borg Emma Gröndahl
Kommundirektör Informations- och kanslichef
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1(2) 
MISSIV 

Datum 
2019-09-30 

Diarienummer 
RS181313 

Kommunfullmäktige respektive 
kommun 

Förlängning av ersättningsmodell (2018-2019) t o m 2020-
06-30 - Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland

Regionkontoret översänder härmed beslutsförslag för behandling i respektive 
fullmäktigeförsamling. 

Bakgrund 
Hemsjukvårdsöverenskommelsen har sin grund i att kommunerna övertog Region 
Hallands ansvar för hemsjukvården utifrån tröskelprincipen år 2015 (i nivå av 
sjuksköterska, fysioterapeut/ sjukgymnast och arbetsterapeut). 

Region Halland och Hallands kommuner enades under 2018 om revidering av 
Hemsjukvårdsöverenskommelsen, och ny ersättningsmodell för perioden 2018 
-2019. Underlaget till detta beslut finns i bilaga 1, och missiv om likalydande
beslut i Hallands fullmäktigeförsamlingar finns i bilaga 2.

Ett granskningsarbete av en ny ersättningsmodell pågår i syfte att de halländska 
kommunerna och Region Halland gemensamt ska nå fram till en modell som kan 
godkännas av de samverkande parterna. I avvaktan på förslag till ny 
ersättningsmodell föreslås att nuvarande överenskommelse förlängs med 
ytterligare sex månader. Uppräkning sker med Omsorgsprisindex (OPI) för år 2020 
och demografisk effekt 100 procent enligt befolkningsförändring, 60 procent av 
förändringen personer 80 år och äldre, och 40 procent av förändringen personer 
under 80 år. För att detta ska gälla krävs beslut i respektive fullmäktigeförsamling. 

Förslaget till förlängning av ersättningsmodell (2018-2019) föreslås gälla från den 1 
januari 2020 t o m 30 juni 2020. (Se bilaga 3)

Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad Besöksadress: Södra vägen 9 Tfn: 035-13 48 00 Fax: 035-13 54 44 
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Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad . Besöksadress: Södra vägen 9 . Tfn: 035-13 48 00 . Fax: 035-13 54 44 

2(2) 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

- godkänna en förlängning av ersättningsmodellen (2018-2019) till och med den 
30 juni 2020.
- anteckna att själva Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland gäller till och med 
december 2023.

Övrigt 
Eventuella frågor om ersättningsmodell och hemsjukvårdsöverenskommelse kan 
besvaras av verksamhetschef Patrik Dahlqvist Jönsson Patrik.Dahlqvist-
Jonsson@regionhalland.se (mob. 070-320 66 51). 

Region Halland och Hallands kommuner bör senast 191231 fatta beslut i respektive 
fullmäktige. Respektive beslut delges Region Halland.  

Regionkontoret 
Patrik Dahlqvist Jönsson, verksamhetschef 
Hälso- och sjukvårdsavdelningen 
Regionkontoret 

Bilagor: 
1 Hemsjukvårdsöverenskommelsen mellan Region Halland och Hallands 
kommuner - beslut angående ekonomisk fördelning och 
hemsjukvårdsöverenskommelsen, politisk styrgrupp 2018-02-07, med bilagan 
Förslag till beslut angående reviderad ekonomisk modell 2017-12-21
2. Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig
övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar, Missiv 2019-03-15

3. Förslag ekonomisk fördelning och ersättningsmodell (2018-2019) t o m 2020-
06-30 - Överenskommelse för hemsjukvården i Halland.

13 (100)



Datum Diarienummer 
2018-02-07 

Regionkontoret

Sida 1 av 3 

Politisk styrgrupp Halland 
För Region Halland: Mats Eriksson och Lise-Lotte Bensköld Olsson 
För Halmstad kommun: Jenny Axelsson 
För Hylte kommun: Ronny Löfqvist 
För Varbergs kommun: Ann-Charlotte Stenkil 
För Laholms kommun: Elisabeth Babic  
För Kungsbacka kommun: Hans Forsberg 
För Falkenberg: Marie-Louise Wernersson 

Hemsjukvårdsöverenskommelsen mellan Region Halland 
och Hallands kommuner  
– beslut angående ekonomisk fördelning och
hemsjukvårdsöverenskommelsen

Den Politiska styrgruppen Halland beslutar:

Ekonomisk fördelning: 
• att verka för att under tiden 2018-2019 ska ekonomisk ersättning utgå enligt förslag

i bilaga 1.

Det innebär att under dessa år kommer det vara skillnader mellan kommunerna i 
kostnad per inskriven patient i hemsjukvården och det har samtliga kommuner och 
regionen ställts sig bakom.  

• att Strategisk grupp socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård ges uppdraget
att ta fram en ny och långsiktig ersättningsmodell vilken skall beslutas om senast
den 30 september 2019.

Direktiven till Strategisk grupp socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård är att 
bygga en enkel och transparant ersättningsmodell på: exempelvis antal inskrivna 
patienter, vårdtyngd, struktur och utvecklingsmöjligheter inom hemsjukvården. 
Arbetet med ersättningsmodellen ska ligga i linje med den av Gemensamma 
nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH) godkända inriktning av en 
långsiktig plan avseende uppföljning av hemsjukvården i Halland, men med 
reviderad tidsplan.  

Bilaga 1

14 (100)



Datum Diarienummer 
2018-02-07 

Regionkontoret 

Sida 2 av 3 

Hemsjukvårdsöverenskommelsen: 
• att i förslaget till reviderad hemsjukvårdsöverenskommelse ska ersättningsmodellen

inte beskrivas i överenskommelsen utan ligga som en separat del vid sidan om.
• att efter justering så ska den reviderade hemsjukvårdsöverenskommelsen gå vidare

för formell hantering och beslut i respektive kommun och region.
• att uppdraget ges till Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel

(GNHH).

15 (100)



Datum Diarienummer 
2018-02-07 

Regionkontoret 

Sida 3 av 3 

Hemsjukvårdsöverenskommelsen mellan Region Halland och Hallands kommuner 
– beslut angående ekonomisk fördelning och hemsjukvårdsöverenskommelsen

____________________________________ 
Underskrift 

Namnförtydligande 
Region Halland Datum

Regionfullmäktige 

____________________________________ 
Underskrift 

Namnförtydligande 
Kungsbacka kommun Datum

Kommunfullmäktige 

___________________________________ 
Underskrift 

Namnförtydligande 
Varbergs kommun     Datum

Kommunfullmäktige 

____________________________________ 
Underskrift 

Namnförtydligande 
Falkenbergs kommun Datum

Kommunfullmäktige 

____________________________________ 
Underskrift 

Namnförtydligande 
Halmstads kommun  Datum

Kommunfullmäktige 

____________________________________ 
Underskrift 

Namnförtydligande 
Laholms kommun      Datum

Kommunfullmäktige 

____________________________________ 
Underskrift 

Namnförtydligande 
Hylte kommun      Datum

Kommunfullmäktige 

2018-08-28, §§77-78

2018-09-25, §812018-09-25, §§210-211

2018-08-30, §92

2018-09-18, §§156-1572018-09-11, §134

2018,-06-20, §§46-47

RS160373
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Hemsjukvårdsöverenskommelsen mellan Region Halland och 

Hallands kommuner 

– förslag till beslut angående ekonomisk fördelning och

hemsjukvårdsöverenskommelsen 

Reviderad ekonomisk modell  

bilaga 1

2017-12-21

Reviderad version med kompensation enligt politisk förhandling

17 (100)



Utfall i total ersättningsnivå för respektive kommun utifrån 
förhandlat resultat

Not. Ersättningsnivån är i 2016 års nivå. Region Halland kompenserar de kommuner som skulle förlora på övergång till Revideringsalternativ. Det  innebär att 

Region Halland tillskjuter 9 883 tkr till Revideringsalternativ och totalt blir det en kostnadsökning för Region Halland på 14 679 tkr jämfört med utbetalt belopp 

2016. 18 (100)



Effekt på fördelning av resurser per inskriven

Not. 

Alla belopp är 2016 års nivå

Fördelning bygger på antal inskrivna per kommun 2015 19 (100)



Jämförelse av ersättningsnivå 2018 utifrån uppräkning enligt 
föreslagen modell

Not:

Uppräkning till 2017 års nivå: Omsorgsprisindex(OPI 2,7%) och demografisk effekt 100% enligt befolkningsförändring (60%>79 år, 40% <80 år)

Uppräkning till 2018 års nivå: Omsorgsprisindex(OPI 2,6%) och demografisk effekt 100% enligt befolkningsförändring (60%>79 år, 40% <80 år)20 (100)



2019-03-15 Diarienummer
RS160373

Regionkontoret
Södravägen 9
302 38 Halmstad
regionen@regionhalland.se

Laholms kommun
Halmstads kommun
Hylte kommun
Falkenbergs kommun
Varbergs kommun
Kungsbacka kommun

1(1)

Revidering av Hemsjukvårdsöverenskommelse samt 
tillfällig övergångsbestämmelse rörande 
betalningsansvar
Region Halland har nu tagit del av beslut från kommunfullmäktige gällande revidering av 
hemsjukvårdsöverenskommelse samt tillfällig övergångsbestämmelse rörande 
betalningsansvar från Laholms kommun (2018-08-28, §§77-78), Halmstads kommun (2018-
09-25, §81), Falkenbergs kommun (2018-09-25, §§210-2011), Hylte kommun (2018-08-30,
§92), Varbergs kommun (2018-09-18, §§156-157) och Kungsbacka kommun (2018-09-11,
§134). Regionfullmäktige tog beslut den 20 juni 2018, §§46-47.

Genom detta missiv får ni en bekräftelse på att alla fullmäktigeförsamlingar i Halland 
inklusive Regionfullmäktige godkänt revideringen av hemsjukvårdsöverenskommelsen samt 
tillfällig övergångsbestämmelse rörande betalningsansvar.

Med vänlig hälsning

Jörgen Preuss Henrik Lundahl
Regiondirektör Kanslichef

Bilaga 2

21 (100)



2018 2019
(tkr) Ersättning helår 

2018 (tkr)
Ersättning helår 

2019 (tkr)

Halmstad 34 067 35 452

Kungsbacka 17 234 18 237

Varberg 14 733 15 346

Falkenberg 17 637 18 113

Laholm 9 249 9 615

Hylte 5 394 5 621

Regionen 98 314 102 384

Ersättning hemsjukvård 2018-2019

Uppräkning till 2020:
Uppräkning sker med Omsorgsprisindex(OPI) för år 2020 och demografisk effekt 100% enligt befolkningsförändring 60% 
av förändringen personer 80 år och äldre och 40% av förändringen personer under 80 år.

Bilaga 3

22 (100)



7  Revidering av reglemente för gemensam nämnd för 
hemsjukvård och hjälpmedel
2019 KS0433

Beslutsunderlag
   

23 (100)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§228

Revidering av reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård 
och hjälpmedel 
(2019 KS0433)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna reglemente för 
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel, enligt bifogad bilaga.

Beskrivning av ärendet
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2018 att översända förslag till reviderat 
reglemente för gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel till de halländska 
kommunerna.

Av en eller flera anledningar har Hylte kommun inte antagit det nya förslaget till reglemente.

Med anledning av att en ny kommunallag har trätt i kraft har Sveriges kommuner och 
landsting utarbetat ett nytt förslag till normalreglemente för styrelser och nämnder anpassade 
till den nya lagen.

De gemensamma nämndernas reglementen har reviderats utifrån förslaget till 
normalreglementet, vilket inneburit en ny struktur och i vissa fall nya formuleringar och 
hänvisningar. Förutom anpassning till det nya normalreglementet har det också införts ett nytt 
kapitel som medger nämnderna möjlighet att medge delegering av beslut.

Ändringarna i reglementet för den Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel är 
enbart av formell karaktär då uppgifterna för nämnden följer antaget avtal och 
överenskommelse om hemsjukvården.

Handlingar i ärendet
 §288 KSAU Revidering av reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och 

hjälpmedel
 Tjänsteskrivelse Reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
 Protokollsutdrag Regionsstyrelsens arbetsutskott § 535 (2018-08-28)
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna reglemente för 
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel, enligt bifogad bilaga.

1 (1)24 (100)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sekreterare .................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ronny Löfquist (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Bo-Gunnar Åkesson (M)

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-29
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), 
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (T.f. ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §288
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§288

Revidering av reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård 
och hjälpmedel 
(2019 KS0433)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna reglemente för 
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel, enligt bifogad bilaga.
 

Beskrivning av ärendet
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2018 att översända förslag till reviderat 
reglemente för gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel till de halländska 
kommunerna.

Av en eller flera anledningar har Hylte kommun inte antagit det nya förslaget till reglemente.

Med anledning av att en ny kommunallag har trätt i kraft har Sveriges kommuner och 
landsting utarbetat ett nytt förslag till normalreglemente för styrelser och nämnder anpassade 
till den nya lagen.

De gemensamma nämndernas reglementen har reviderats utifrån förslaget till 
normalreglementet, vilket inneburit en ny struktur och i vissa fall nya formuleringar och 
hänvisningar. Förutom anpassning till det nya normalreglementet har det också införts ett nytt 
kapitel som medger nämnderna möjlighet att medge delegering av beslut.

Ändringarna i reglementet för den Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel är 
enbart av formell karaktär då uppgifterna för nämnden följer antaget avtal och 
överenskommelse om hemsjukvården.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
 Protokollsutdrag Regionsstyrelsens arbetsutskott § 535 (2018-08-28)
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna reglemente för 
Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel, enligt bifogad bilaga.
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Reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och 
hjälpmedel

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige beslutar att
- godkänna reglemente för Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel, enligt

bifogad bilaga

Beskrivning av ärendet
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 28 augusti 2018 att översända förslag till reviderat 
reglemente för gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel till de halländska 
kommunerna. 

Av en eller flera anledningar har Hylte kommun inte antagit det nya förslaget till reglemente. 

Med anledning av att en ny kommunallag har trätt i kraft har Sveriges kommuner och landsting 
utarbetat ett nytt förslag till normalreglemente för styrelser och nämnder anpassade till den nya lagen.

De gemensamma nämndernas reglementen har reviderats utifrån förslaget till normalreglementet, 
vilket inneburit en ny struktur och i vissa fall nya formuleringar och hänvisningar. Förutom 
anpassning till det nya normalreglementet har det också införts ett nytt kapitel som medger nämnderna 
möjlighet att medge delegering av beslut.

Ändringarna i reglementet för den Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel är enbart 
av formell karaktär då uppgifterna för nämnden följer antaget avtal och överenskommelse om 
hemsjukvården.

Handlingar i ärendet
Reglemente för Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott § 353 (2018-08-28)

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

Per Borg Emma Gröndahl
Kommundirektör Informations- och kanslichef
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande

§353

Reviderade reglementen för Gemensamma nämnden för 
hemsjukvård och hjälpmedel samt Patientnämnden (Beslut på 
delegation)
RS180559

Beslut
Regionstyrelsen arbetsutskott beslutar att

 översända förslag till reviderade reglementen för Gemensamma nämnden för 
hemsjukvård och hjälpmedel samt Patientnämnden till kommunerna för 
antagande

Ärendet
Med anledning av att en ny kommunallag trädde i kraft vid årsskiftet har SKL 
utarbetat ett nytt förslag till normalreglemente för styrelser och nämnder anpassade 
till den nya lagen.

De gemensamma nämndernas reglementen har reviderats utifrån förslaget till 
normalreglementet vilket inneburit en ny struktur och i vissa fall nya formuleringar och 
hänvisningar. Förutom anpassning till det nya normalreglementet har det också 
införts ett nytt kapitel som medger nämnderna möjlighet att medge delegering av 
beslut.

Ändringarna i reglementet för den Gemensamma nämnden för hemsjukvård och 
hjälpmedel är enbart av formell karaktär då uppgifterna för nämnden följer antaget 
avtal och överenskommelse om hemsjukvården.

När det gäller reglementet för Patientnämnden så föreslås formella ändringar med 
anledning av den nya kommunallagen. Dessutom behöver nämndens uppgift ändras 
med anledning av det förändrade uppdrag som den nya lagen (Lagen (2017:317) om 
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården) innebär för nämnden. Det föreslagna 
uppdraget följer lagstiftningens beskrivning av uppgifterna för en patientnämnd.

Reglementena för gemensamma nämnderna ska antas av samtliga ingående parters 
fullmäktigeförsamlingar varför ett beslut erfordras om att översända förslagen till 
reviderade reglementen till kommunerna för antagande.
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2018-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

Ordförandes sign Justerares sign Utdragsbestyrkande

 

Förslag till beslut
Regionstyrelsen arbetsutskott beslutar att

 översända förslag till reviderade reglementen för Gemensamma nämnden för 
hemsjukvård och hjälpmedel samt Patientnämnden till kommunerna för 
antagande

Beslutsunderlag
 Reviderade reglementen för Gemensamma nämnden för Hemsjukvård och 

hjälpmedel samt patientnämnden
 reviderat reglemente GN HH GN PN

Expedieras till
Falkenbergs kommun
Halmstads kommun
Hylte Kommun
Kungsbacka kommun
Laholms kommun
Varbergs kommun
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MISSIV

Datum Diarienummer
2019-09-27 RS180559

Regionkontoret Varbergs kommun ks@varberg.se 
Södra vägen 9 Hylte kommun kommunen@hylte.se
302 38 Halmstad Laholms kommun 
regionen@regionhalland.se kommunstyrelsen@laholm.se

1(1)

Påminnelse om godkännande av reglemente för den 
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel 
(GNHH)

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-28 att översända förslag till reviderat 
reglemente för Gemensamma nämnden till de halländska kommunerna. Vi har nu noterat att 
vi ännu inte mottagit något protokollsutdrag avseende just er kommuns beslut. (Övriga länets 
kommuner har tagit beslut om godkännande). 

Region Halland översänder därför påminnelse om att reglementet för den Gemensamma 
nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH) ska godkännas i respektive 
fullmäktigeförsamling, för att det ska gälla.

Tacksam om ert protokollsutdrag kunde vara Region Halland tillhanda senast i december 
2019.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

 godkänna reglemente för Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel, enligt 
bifogad bilaga

Bilaga: Reglemente Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2019-2022

Vänligen,
Henrik Lundahl
Kanslichef
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Reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård 
och hjälpmedel

Utöver vad som följer av författning gäller detta reglemente och mellan huvudmännen 
ingångna samverkansavtal för nämnden.

Uppdrag och verksamhet  

§ 1
Nämndens uppgifter regleras i detta reglemente samt enligt Avtal om samverkan i 
gemensam hjälpmedelsnämnd 2001-04-02  och Överenskommelse om 
hemsjukvården i Halland 2018 mellan huvudmännen.

Hjälpmedel

§ 2
Nämnden ska

 via beställning till utförare, i första hand Driftnämnden Ambulans, diagnostik 
och hälsa, säkerställa att Hallands invånare erbjuds en god 
hjälpmedelsförsörjning

 säkerställa att hjälpmedelsförsörjningen sker på lika villkor med krav på 
effektivitet och professionellt omhändertagande som utförs i rätt tid och med 
rätt vårdnivå,

 säkerställa att förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk 
prestanda, samt att hjälpmedel följer patienten

 fastställa övergripande riktlinjer för hjälpmedelsförskrivning av samtliga 
hjälpmedel i Halland.

§ 3
Nämnden ska ställa krav och fastställa riktlinjer som säkerställer att rätt kompetens, 
utöver yrkesutbildning, finns och som är lämplig för förskrivning av hjälpmedel. 
Nämnden ska beställa sådan utbildning samt andra utbildningar inom 
hjälpmedelsområdet.
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§ 4
I produktområdesdelen Hjälpmedelsanvisningarna fastställer nämnden utbud och 
tjänster för

 daglig livsföring (förutom syn- och hörseltekniska hjälpmedel)

 rekreation och normal fritid

 hjälpmedel för vård och behandling

 inkontinensprodukter

Utanför nämndens ansvarsområde faller
 hjälpmedel för yrkesinriktad rehabilitering

 pedagogiska hjälpmedel inom skolan

 tävlings- och idrottshjälpmedel

 ortopedtekniska hjälpmedel

 synhjälpmedel

 hörseltekniska hjälpmedel

Nämnden ska tillse att tjänster och utbud tillhandahålles. Nämnden ska därför 
säkerställa att Region Halland tillhandahåller specialistkompetens för rådgivning vid 
förskrivning av hjälpmedel, teknisk kompetens och kompetens för 
specialanpassningar av hyreshjälpmedel genom uppdrag till utförare.

§ 5
Nämnden ska tillse att huvudmännen fortlöpande får uppföljning av fattade beslut vad 
gäller sortiment och den ekonomiska ställningen.

§ 6
Nämnden ska följa utvecklingen inom hjälpmedelsområdet.

§ 7 
Utifrån bedömt behov av produkter och tjänster ska hjälpmedelsnämnden årligen 
lägga en beställning till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa för utförandet 
av uppdraget. Driftnämnden ska ge erforderliga underlag till hjälpmedelsnämnden 
inför beställning av uppdraget. 
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Utförare av uppdraget inom Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa är 
hjälpmedelscentrum. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa ansvarar för 
hjälpmedelscentrums drift och verksamhet såsom lokaler, personal, transporter och i 
förekommande fall investeringar. 

Hemsjukvård

§ 8 
Nämnden ska
 vara det politiska samverkansorganet rörande frågor som avser 

hemsjukvårdsansvaret

 fortlöpande analysera och följa upp hemsjukvården för att inom avtalsperioden 
kunna föreslå förbättringar och justeringar i modellen

 föreslå samverkansmöjligheter till huvudmännen inom vård- omsorgs- och hälso- 
och sjukvårdsverksamheter som riktar sig till för huvudmännen gemensamma 
patienter

 ha särskilt ansvar för samverkan inom hemsjukvårdsområdet, utarbeta indikatorer 
för att kunna följa upp utvecklingen av hemsjukvården i ordinärt boende avseende 
volymer (såväl utifrån demografiska förändringar som förskjutningar av vårdnivåer 
med allt mer avancerad vård i hemmet), resurseffektivitet, kvalitet och likvärdig 
vård för hallänningen

 utvärdera att ändamålsenlig läkarresurs garanteras samt att övrig medicinsk 
kompetens och kunnande tillförs hemsjukvården i enlighet med Hälso- och 
sjukvårdslagen

 med underlag från kvalitetsindikatorer rekommendera satsningar på utveckling 
och kompetens som bäst kan anordnas gemensamt i Halland.

§ 9
Utöver uppgifterna i § 8 kan de samverkande parterna under den tid 
överenskommelsen gäller överväga att utvidga nämndens uppgifter. 

§ 10
En utvidgning av den gemensamma nämndens ansvar beslutas genom skriftlig 
handling som har undertecknats av behöriga företrädare för samtliga parter.
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Värdkommun och administrativt stöd

§ 11
Region Halland är värdkommun för nämnden.

Region Halland ansvarar genom Regionkontoret för nödvändig administration för 
verksamheten, bland annat sekreterare i nämnden. Sekreteraren för på ordförandens 
ansvar nämndens protokoll samt expediering av nämndens beslut.
Genom avtal med Regionkontoret köper nämnden administrativt stöd. Tjänster och 
omfattning regleras i särskilt avtal.

Ekonomiska ramar
Finansiering

§ 12
Ekonomisk reglering sker i enlighet med de avtal om nämndens verksamhet som de 
samverkande parterna enats om. 

Budget

§ 13
Nämnden ansvarar för att

 föreslå budget där prismodell för prissättning av tjänster ingår 

 föreslå egenavgifter för hjälpmedel till Regionfullmäktige.

Bokslut 

§ 14

Nämnden ansvarar för årsbokslut gentemot regionstyrelsen. 

Revision 

§ 15
Nämnden granskas av revisorerna i var och en av de samverkande parterna. 
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Det praktiska revisionsarbetet fördelas mellan Region Hallands och kommunens 
revisorer på det sätt som revisorerna sinsemellan kommer överens om. 

Organisation inom verksamhetsområdet

Behandling av personuppgifter

§ 16
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är gemensamma för hela Region Halland, enligt vad som angivits i 
nämndens registerförteckning enligt artikel 30 i Dataskyddsförordningen och i 
förekommande fall patientdatalagen (2008:355) för den behandling av 
personuppgifter nämnden utför.

Nämnden ska utse dataskyddsombud.

Upphandlande enhet

§ 17
Verksamheten omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU). Region Halland, 
som värdkommun för nämnden, är upphandlande enhet för den upphandlade 
myndigheten.

All upphandling inom nämndens verksamhetsområde ska förberedas, genomföras 
och avslutas av utförarförvaltningen och Region Hallands upphandlingsverksamhet 
efter samråd och förankring i den gemensamma nämnden. 

Arkivering

§ 18
För vården av nämndens arkiv enligt arkivlagen gäller Region Hallands arkiv-
reglemente.
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Arbetsformer
Mandatperiod

§ 19
Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det allmänna val 
till fullmäktige hållits i hela landet. 

Tidpunkt för sammanträden 

§ 20
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde 
ska göras skriftligt hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som 
önskas behandlas på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförande om tiden för extra 
sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförande.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden 
för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

§ 21
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i styrelsen längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har 
lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
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Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare, samt annan för-
troendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen ska om det är möjligt distribueras elektroniskt till ledamoten. Ordföranden 
bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträck-
ning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

Offentliga sammanträden

§ 22
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte 
hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter 
som omfattas av sekretess.

Sammanträde på distans 

§ 23
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker 
i realtid och på sådan sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fyra dagar i förväg anmäla detta till 
nämndens sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden.
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Närvarorätt

§ 24
Nämnden får medge förtroendevald som inte är ledamot i nämnden att närvara vid 
sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i Region 
Halland eller i Hallands kommuner eller särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. 
Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.

Representant för handikapporganisationerna inom Regionhandikapprådet har närva-
rorätt vid nämndens behandling av ärenden som rör hjälpmedelsfrågor.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.

Sammansättning

§ 25
Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare. Region Halland väljer 5 ledamöter 
och 5 ersättare. Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, Laholms och Hylte 
kommuner väljer vardera 1 ledamöter och 1 ersättare.

Huvudmännen är överens om att nämndens partipolitiska sammansättning bör så 
långt möjligt motsvara sammansättningen i regionfullmäktige. 

Enligt överenskommelse1 utser Regionfullmäktige posterna som ordförande och vice 
ordförande. Huvudmännen är överens om att ordförande bör nomineras bland 
regionens ledamöter för samma tid som ledamöterna i nämnden väljs, vice ordföran-
de bör nomineras bland kommunernas ledamöter för samma tid som ledamöterna i 
nämnden väljs.

Såväl val av ledamöter och ersättare som nominering av ordförande respektive vice 
ordföranden ska föregås av samråd mellan huvudmännen.

Ordföranden 

§ 26
Det åligger ordföranden

 att leda nämndens arbete och sammanträde

1 Överenskommelse följer kommunallagen 6 kap. 21§
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 kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente

 kalla ersättare

 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 
behov är beredda

 se till att färdigberedda beslut snarast behandlas i nämnden

 bevaka att nämnden beslut verkställs.

Härutöver åligger det nämndens ordförande att under nämnden
 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i 
dessa frågor,

 främja samverkan mellan Region Hallands nämnder och Hallands kommuner.

 representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, i konferenser och i 
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i särskilt fall.

Presidium

§ 27
Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande.

Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

Ersättare för ordföranden och vice ordförande  

§ 28 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller 
en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för 
dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs 
ordförandens uppgifter av den äldste av nämndens ledamöter.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga 
presidiets uppgifter.
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Förhinder 

§ 29
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del 
av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

Ersättares tjänstgöring

§ 30
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare som huvudmannen valt tjänstgöra i ledamotens 
ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om regionens ersättare inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av 
regionfullmäktige bestämda ordningen. Om ingen ordning är bestämd, kallas  
ersättarna i den ordning som de tagits upp i fullmäktiges protokoll.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad i protokollet.

Jäv

§ 31
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter 
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

Yrkanden

§ 32 
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende för avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att 
dessa har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. 
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Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt 
beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande 
avfatta detta skriftligt.

Deltagande i beslut

§ 33
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska 
anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation.

Reservation

§ 34
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Anmälan av reservation ska ske innan 
sammanträdets avslutande och skriftlig motivering ska lämnas till sekreteraren senast 
dagen efter aktuellt nämndsmöte. Motsvarande gäller även vid omedelbar justering.

Justering och anslag av protokoll

§ 35
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Para-
grafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en 
ledamot.  
 
Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande huvudmans digitala 
anslagstavla. Nämndens sekreterarare har ansvar för att kontrollera när nämndens 
protokoll anslagits på de olika anslagstavlorna.
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Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter mm.

§ 36
Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna verksamhetsområdet 
kungörs enligt bestämmelser.

Delgivning

§ 37
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller nämndsansvarig tjänsteman.

Nämnden ska i anslutning till delgivning som kan medföra rättslig process omedelbart 
underrätta regionstyrelsen.

Undertecknande av handlingar

§ 38
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av nämndsansvarig tjänsteman eller 
anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice 
ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman enligt av nämnden 
lämnat direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med 
stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med 
anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och i förekommande fall 
kontrasigneras av den som utsetts därtill. 

Från nämnden utgående skrivelser som avser löpande ärenden eller ärenden av 
mindre vikt undertecknas av ansvarig tjänsteman enligt delegation.

Arvode 

§ 39
Varje deltagande huvudman svarar själv för samtliga kostnader för sina respektive 
deltagande förtroendevalda enligt respektive huvudmans arvodesregler.
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Delegering av beslut 

§ 40
Nämnd får uppdra åt ledamot eller en anställd hos regionen att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Att beslutanderätten i vissa ärenden inte får delegeras följer av   6 kap. 38KL.

Ärenden, i vilka beslutanderätten delegerats, får överlämnas till nämnd för avgörande 
om det finns särskilda skäl för detta.

Nämnd får delegera beslutanderätten till ordföranden eller annan ledamot i nämnden i 
brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Samtliga beslut, som fattats med stöd av delegation, ska anmälas till nämnden som 
bestämmer i vilken ordning detta ska ske. Brådskande delegationsbeslut av 
ordföranden eller annan ledamot ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Detta reglemente gäller från och med 2019-01-01
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8  Ianspråktagande av avsatta medel för löneavtal 2019
2019 KS0415

Beslutsunderlag
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§230

Ianspråkstagande av avsatta medel för löneavtal 2019 
(2019 KS0415)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera nämnderna för att 
kompensera för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal enligt tabell nedan med 7 539 
261 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader 
finansieras genom att ianspråkta 7 348 000 kronor från posten löneavtal i budget 2019, samt 
genom nedjustering av det egna kapitalet med motsvarande 192 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
I budgeten för 2019 finns budgeterat 7 348 000 kronor i finansieringen med benämningen 
löneavtal. Anslaget är avsett att användas för att kompensera nämnder och styrelser för ökade 
kostnader till följd av löneavtalsrörelsen 2019.

Lönerörelsen för 2019 är slutförd och avtalet innebär ett lönepåslag motsvarande 7 539 261 
kronor fördelat enligt nedan. Jämfört med den budget som avsatts saknas 192 000 kronor. 
Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras med 15 % av kostnaderna beroende på att 85 % av 
verksamheten är intäktsfinansierad, vilket innebär att nämnden tar ut kostnaden av kunden.
Kommunstyrelsen 520 592 kr

Räddningsnämnden 66 549 kr

Samhällsbyggnadsnämnden 93 030 kr

Arbets- och näringslivsnämnden 651 868 kr

Barn- och ungdomsnämnden 3 901 675 kr

Omsorgsnämnden 2 305 548 kr

Summa 7 539 261

Handlingar i ärendet
 §290 KSAU Ianspråkstagande av avsatta medel för löneavtal 2019
 Ianspråkstagande av avsatta medel för löneavtal 2019
 Ianspråkstagande av avsatta medel för löneavtal 2019
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera nämnderna för att 
kompensera för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal enligt tabell nedan med 7 539 
261 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader 
finansieras genom att ianspråkta 7 348 000 kronor från posten löneavtal i budget 2019, samt 
genom nedjustering av det egna kapitalet med motsvarande 192 000 kronor.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sekreterare .................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ronny Löfquist (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Bo-Gunnar Åkesson (M)

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-29
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), 
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (T.f. ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §290
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§290

Ianspråkstagande av avsatta medel för löneavtal 2019 
(2019 KS0415)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera nämnderna för att 
kompensera för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal enligt tabell nedan med 7 539 
261 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader 
finansieras genom att ianspråkta 7 348 000 kronor från posten löneavtal i budget 2019, samt 
genom nedjustering av det egna kapitalet med motsvarande 192 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
I budgeten för 2019 finns budgeterat 7 348 000 kronor i finansieringen med benämningen 
löneavtal. Anslaget är avsett att användas för att kompensera nämnder och styrelser för ökade 
kostnader till följd av löneavtalsrörelsen 2019.

Lönerörelsen för 2019 är slutförd och avtalet innebär ett lönepåslag motsvarande 7 539 261 
kronor fördelat enligt nedan. Jämfört med den budget som avsatts saknas 192 000 kronor. 
Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras med 15 % av kostnaderna beroende på att 85 % av 
verksamheten är intäktsfinansierad, vilket innebär att nämnden tar ut kostnaden av kunden.
Kommunstyrelsen 520 592 kr

Räddningsnämnden 66 549 kr

Samhällsbyggnadsnämnden 93 030 kr

Arbets- och näringslivsnämnden 651 868 kr

Barn- och ungdomsnämnden 3 901 675 kr

Omsorgsnämnden 2 305 548 kr
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Summa 7 539 261

Handlingar i ärendet
 Ianspråkstagande av avsatta medel för löneavtal 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera nämnderna för att 
kompensera för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal enligt tabell nedan med 7 539 
261 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader 
finansieras genom att ianspråkta 7 348 000 kronor från posten löneavtal i budget 2019, samt 
genom nedjustering av det egna kapitalet med motsvarande 192 000 kronor.
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-10-23

Dnr 2019 KS0415

Daniel Bjuvstam, Tf ekonomichef
Tel. 0723-967081 Kommunstyrelsen
E-post: Daniel.Bjuvstam@hylte.se

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 -180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro 10 53 60-2

1 (2)

Tjänsteskrivelse - Ianspråkstagande av avsatta medel för 
löneavtal 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera nämnderna för att kompensera 
för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal enligt tabell nedan med 7 539 261 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader 
finansieras genom att ianspråkta 7 348 000 kronor från posten löneavtal i budget 2019, samt genom 
nedjustering av det egna kapitalet med motsvarande 192 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
I budgeten för 2019 finns budgeterat 7 348 000 kronor i finansieringen med benämningen löneavtal. 
Anslaget är avsett att användas för att kompensera nämnder och styrelser för ökade kostnader till följd 
av löneavtalsrörelsen 2019. 

Lönerörelsen för 2019 är slutförd och avtalet innebär ett lönepåslag motsvarande 7 539 261 kronor 
fördelat enligt nedan. Jämfört med den budget som avsatts saknas 192 000 kronor. 
Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras med 15 % av kostnaderna beroende på att 85 % av 
verksamheten är intäktsfinansierad, vilket innebär att nämnden tar ut kostnaden av kunden.

Kommunstyrelsen 520 592
Räddningsnämnden 66 549
Samhällsbyggnadsnämnden 93 030
Arbets- och näringslivsnämnden 651 868
Barn- och ungdomsnämnden 3 901 675
Omsorgsnämnden 2 305 548
Summa 7 539 261

Handlingar i ärendet

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Samtliga nämnder

51 (100)
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-10-23

Dnr 2019 KS0415

2 (2)

Per Borg Daniel Bjuvstam
Kommundirektör Tillförordnad ekonomichef

52 (100)



T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-10-23

Dnr 2019 KS0415

Daniel Bjuvstam, Tf ekonomichef
Tel. 0723-967081 Kommunstyrelsen
E-post: Daniel.Bjuvstam@hylte.se

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 -180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro 10 53 60-2

1 (2)

Tjänsteskrivelse - Ianspråkstagande av avsatta medel för 
löneavtal 2019

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsbudgetera nämnderna för att kompensera 
för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal enligt tabell nedan med 7 539 261 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tilläggsanslaget för ökade lönekostnader 
finansieras genom att ianspråkta 7 348 000 kronor från posten löneavtal i budget 2019, samt genom 
nedjustering av det egna kapitalet med motsvarande 192 000 kronor.

Beskrivning av ärendet
I budgeten för 2019 finns budgeterat 7 348 000 kronor i finansieringen med benämningen löneavtal. 
Anslaget är avsett att användas för att kompensera nämnder och styrelser för ökade kostnader till följd 
av löneavtalsrörelsen 2019. 

Lönerörelsen för 2019 är slutförd och avtalet innebär ett lönepåslag motsvarande 7 539 261 kronor 
fördelat enligt nedan. Jämfört med den budget som avsatts saknas 192 000 kronor. 
Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras med 15 % av kostnaderna beroende på att 85 % av 
verksamheten är intäktsfinansierad, vilket innebär att nämnden tar ut kostnaden av kunden.

Kommunstyrelsen 520 592
Räddningsnämnden 66 549
Samhällsbyggnadsnämnden 93 030
Arbets- och näringslivsnämnden 651 868
Barn- och ungdomsnämnden 3 901 675
Omsorgsnämnden 2 305 548
Summa 7 539 261

Handlingar i ärendet

Beslutet skickas till
Ekonomichef
Samtliga nämnder

53 (100)
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-10-23

Dnr 2019 KS0415
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Per Borg Daniel Bjuvstam
Kommundirektör Tillförordnad ekonomichef
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9  Redovisning av partistöd 2018 och beslut om partistöd 
under 2020
2018 KS0089

Beslutsunderlag
   

55 (100)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§231

Redovisning av partistöd 2018 och beslut om partistöd 2020 
(2018 KS0089)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisade partistöd för 2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att samtliga partier i fullmäktige 
ska få partistöd 2020.
 

Beskrivning av ärendet
Enligt riktlinjerna för partistöd ska partierna redovisa förra årets användning av partistöd 
senast 30 juni. Redovisningen måste lämnas in för att partiet ska få bidrag kommande år.

Redovisningarna ska innehålla:
- Organisationsnummer för partiet
- Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år
- Årsredovisning från föregående år där det ska framgår hur partistödet har använts 
samt protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet beviljats
- Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto
- Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma
- Partiets kontaktperson avseende partistöd.

 
Kommunledningskontoret har sammanställt partiernas redovisningar. Kontoret konstaterar att 
samtliga partier har lämnat in redovisningar för hur partierna har använt partistödet för 2018. 
Kontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier ska få partistöd 
2020.
 

Handlingar i ärendet
 §291 KSAU Redovisning av partistöd 2018 och beslut om partistöd under 2020
 Tjänsteskrivelse Redovisning partistöd 2018 och beslut om partistöd under 2020
 Sammanställning Redovisning partistöd 2018

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisade partistöd för 2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att samtliga partier i fullmäktige 
ska få partistöd 2020.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sekreterare .................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ronny Löfquist (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Bo-Gunnar Åkesson (M)

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-29
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), 
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (T.f. ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §291

1 (3)57 (100)



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§291

Redovisning av partistöd 2018 och beslut om partistöd under 2020 
(2018 KS0089)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisade partistöd för 2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att samtliga partier i fullmäktige 
ska få partistöd 2020.
 
 

Beskrivning av ärendet
Enligt riktlinjerna för partistöd ska partierna redovisa förra årets användning av partistöd 
senast 30 juni. Redovisningen måste lämnas in för att partiet ska få bidrag kommande år.

Redovisningarna ska innehålla:
- Organisationsnummer för partiet
- Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år
- Årsredovisning från föregående år där det ska framgår hur partistödet har använts 
samt protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet beviljats
- Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto
- Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma
- Partiets kontaktperson avseende partistöd.

 
Kommunledningskontoret har sammanställt partiernas redovisningar. Kontoret konstaterar att 
samtliga partier har lämnat in redovisningar för hur partierna har använt partistödet för 2018. 
Kontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier ska få partistöd 
2020.
 

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Redovisning partistöd 2018 och beslut om partistöd under 2020
 Sammanställning Redovisning partistöd 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisade partistöd för 2018.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 3
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att samtliga partier i fullmäktige 
ska få partistöd 2020.

3 (3)59 (100)



T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-10-04

Dnr 2018 KS0089

Susanne Ohlsson, Kommunsekreterare
Tel. 0345-180 49 Kommunstyrelsen
E-post: Susanne.Ohlsson@hylte.se

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 -180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro 10 53 60-2

1 (1)

Redovisning av partistöd 2018 och beslut om partistöd 
under 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta del av redovisade partistöd för 2018.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att samtliga partier i fullmäktige ska få 
partistöd 2020.  

Beskrivning av ärendet
Enligt riktlinjerna för partistöd ska partierna redovisa förra årets användning av partistöd senast 30 
juni. Redovisningen måste lämnas in för att partiet ska få bidrag kommande år.

Redovisningarna ska innehålla:
- Organisationsnummer för partiet
- Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år
- Årsredovisning från föregående år där det ska framgår hur partistödet har använts samt 

protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet beviljats
- Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto
- Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma
- Partiets kontaktperson avseende partistöd.

Kommunledningskontoret har sammanställt partiernas redovisningar. Kontoret konstaterar att samtliga 
partier har lämnat in redovisningar för hur partierna har använt partistödet för 2018. Kontoret föreslår 
därför att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier ska få partistöd 2020.

Handlingar i ärendet
Sammanställning redovisningar partistöd 2018

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

Per Borg Emma Gröndahl
Kommundirektör Informations- och kanslichef
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Sammanställning Inlämnade handlingar Redovisning Partistöd

Parti Organisati
ons-
nummer 

Styrelse 
+ 
revisorer

Årsredovisning Protokoll 
årsmöte

Bankgiro
/-konto

Firmatecknare Kontaktperson Intyg 
särskild 
utsedd 
person*

Centerpartiet (C) X X X X X X X X
Vänsterpartiet (V) X X X X X X X X
Sverigedemokraterna (SD) X X X X X X X X
Moderaterna (M) X X X X X X X X
Kommunens väl (KV) X X X X X X X X
Liberalerna (L) X X X X X X X X
Socialdemokraterna X X X X X X X X

*Har godkänt intyg i form av revisionsberättelse 
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10  Begäran om förlängning av amorteringsplan - 
Skidklubben Hylte
2019 KS0456

Beslutsunderlag
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§232

Begäran om förlängning av amorteringsplan - Skidklubben Hylte 
(2019 KS0456)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Skidklubben Hylte 
amorteringsfrihet 2019-2021.

Beskrivning av ärendet
2011 beslutade kommunfullmäktige om att låna ut högst 1 200 000 kr till Skidklubben Hylte. 
Lånet var amorteringsfritt i fem år med den ränta som kommunen betalar.

2017 ansökte skidklubben om förlängning av amorteringsfriheten för lånet och i oktober 
samma år beslutade kommunfullmäktige om förlängning till och med 31 december 2018.

Skidklubben har inte ekonomiskt utrymme att börja amortera av lånet och har därför 
inkommit med önskemål om förlängd amorteringsfrihet i ytterligare tre år.

Handlingar i ärendet
 §292 KSAU Begäran om förlängning av amorteringsfritt lån - Skidklubben Hylte
 Tjänsteskrivelse Begäran amorteringsfritt lån skidklubben
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Skidklubben Hylte 
amorteringsfrihet 2019-2021.

 
Yrkande
Lennart Ohlsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sekreterare .................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ronny Löfquist (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Bo-Gunnar Åkesson (M)

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-29
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), 
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (T.f. ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §292
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§292

Begäran om förlängning av amorteringsfritt lån - Skidklubben Hylte 
(2019 KS0456)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Skidklubben Hylte 
amorteringsfrihet 2019-2021.

Beskrivning av ärendet
2011 beslutade kommunfullmäktige om att låna ut högst 1 200 000 kr till Skidklubben Hylte. 
Lånet var amorteringsfritt i fem år med den ränta som kommunen betalar.

2017 ansökte skidklubben om förlängning av amorteringsfriheten för lånet och i oktober 
samma år beslutade kommunfullmäktige om förlängning till och med 31 december 2018.

Skidklubben har inte ekonomiskt utrymme att börja amortera av lånet och har därför 
inkommit med önskemål om förlängd amorteringsfrihet i ytterligare tre år.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Begäran amorteringsfritt lån skidklubben
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Skidklubben Hylte 
amorteringsfrihet 2019-2021.
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-10-22

Dnr 2019 KS0456

Marita Svensson, Ekonom
Tel. 0345-180 36 Kommunstyrelsen
E-post: Marita.Svensson@hylte.se

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 -180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro 10 53 60-2
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Tjänsteskrivelse Begäran amorteringsfrihet lån 
Skidklubben Hylte

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja Skidklubben Hylte amorteringsfrihet 2019-
2021.

Beskrivning av ärendet
2011 beslutade kommunfullmäktige om att låna ut högst 1 200 000 kr till Skidklubben Hylte. Lånet 
var amorteringsfritt i fem år med den ränta som kommunen betalar. 

2017 ansökte skidklubben om förlängning av amorteringsfrIheten för lånet och i oktober samma år 
beslutade kommunfullmäktige om förlängning till och med 31 december 2018. 

Skidklubben har inte ekonomiskt utrymme att börja amortera av lånet och har därför inkommit med 
önskemål om förlängd amorteringsfrihet i ytterligare tre år.

Handlingar i ärendet
Brev från Skidklubben Hylte

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Per Borg Daniel Bjuvstam
Kommundirektör Tillförordnad ekonomichef
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Hylte Kommun

Kommunlednirigsförvaltringen

Till Berörda

Skidklubben Hylte har ett lån på 1 200 000 från kommunen.

Då föreningen inte har ekonomiskt utrymme för att amorte-a av på lånet

önskar vi förlänga amorteringsfriheten ytterligare 3 år.

Hyltebruk 2019-10-17

För Skidklubben Hylte

Thomas Magnusson Ordförande
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11  Revidering av riktlinje för resultatutjämningsreserv 
(RUR)
2019 KS0471

Beslutsunderlag
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§233

Revidering av riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR) 
(2019 KS0471)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad riktlinje för hantering av 
resultatutjämningsreserv i Hylte kommun.
 

Beskrivning av ärendet
I november 2012 kompletterade riksdagen den befintliga lagstiftningen gällande god 
ekonomisk hushållning med en möjlighet att under vissa förutsättningar avsätta medel i en 
resultatutjämningsreserv. Syftet var att under goda ekonomiska år kunna avsätta del av 
resultatet i en reserv för att sedan kunna möta konjunktursvariationer I oktober 2013 beslutade 
kommunfullmäktige att anta riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv i Hylte 
kommun.

Vad resultatutjämningsreserv är och syftet med den regleras även de nya lagarna, 
kommunallagen (2017:725) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597). I 
kommunallagen ställs också krav om att kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för hantering 
av resultatutjämningsreserven.

Lagen är tydlig med minimikrav på vad som får reserveras men inte lika tydlig med hur 
reserven får disponeras. Ett krav är dock att balanskravsjusterat resultat är negativt och att 
disponering endast får ske upp till ett balanskravsresultat som motsvarar noll.

Syftet med resultatutjämningsreserven är att ge kommunen en möjlighet att undvika tillfälliga 
neddragningar under en konjunkturcykel. Enligt de tidigare riktlinjerna var det enbart möjligt 
att använda reserven vikande skatteunderlag i samband men lågkonjunktur. Den möjligheten 
kvarstår men i den reviderade riktlinjen ges också möjlighet att använda reserven för åtgärder 
som på längre sikt sänker kommunens kostnader vilka förbättrar kommunens möjlighet att 
uppnå god ekonomisk hushållning.
 

Handlingar i ärendet
 §294 KSAU Revidering av riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR)
 Tjänsteskrivelse, Revidering riktlinje resultatutjämningsreserv
 Revidering riktlinje resultatutjämningsreserv

Förslag till beslut
Att kommunfullmäktige antar reviderad riktlinje för hantering av resultatutjämningsreserv i 
Hylte kommun.
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-11-12

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sekreterare .................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ronny Löfquist (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Bo-Gunnar Åkesson (M)

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-29
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), 
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (T.f. ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §294
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§294

Revidering av riktlinje för resultatutjämningsreserv (RUR) 
(2019 KS0471)

Beslut
Arbetsutskottets beslut
Kommunledningskontoret får i uppdrag att färdigställa förslaget om revidering av riktlinje för 
resultatutjämningsreserven till kommunstyrelsens sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Ekonomienheten håller på att se över revidering av riktlinje för resultatutjämningsreserven 
efter revisorernas anmärkning i deras bedömning av delårsbokslutet.
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T J Ä N S T E S K R I V E L S E
2019-11-05

Dnr 2019 KS0471

Marita Svensson, Ekonom
Tel. 0345-180 36 Kommunstyrelsen
E-post: Marita.Svensson@hylte.se

Hylte kommun Storgatan 8 Tel 0345 -180 00 kommunen@hylte.se Bankgiro 434 - 4354
Kommunledningskontoret 314 80 Hyltebruk www.hylte.se Plusgiro 10 53 60-2
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Tjänsteskrivelse, Revidering riktlinje 
resultatutjämningsreserv

Förslag till beslut
Att kommunfullmäktige antar reviderad riktlinje för hantering av resultatutjämningsreserv i Hylte 
kommun. 

Beskrivning av ärendet
I november 2012 kompletterade riksdagen den befintliga lagstiftningen gällande god ekonomisk 
hushållning med en möjlighet att under vissa förutsättningar avsätta medel i en 
resultatutjämningsreserv. Syftet var att under goda ekonomiska år kunna avsätta del av resultatet i en 
reserv för att sedan kunna möta konjunktursvariationer I oktober 2013 beslutade kommunfullmäktige 
att anta riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv i Hylte kommun.

Vad resultatutjämningsreserv är och syftet med den regleras även de nya lagarna, kommunallagen 
(2017:725) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597). I kommunallagen ställs 
också krav om att kommunfullmäktige ska anta riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserven. 
Lagen är tydlig med minimikrav på vad som får reserveras men inte lika tydlig med hur reserven får 
disponeras. Ett krav är dock att balanskravsjusterat resultat är negativt och att disponering endast får 
ske upp till ett balanskravsresultat som motsvarar noll.

Syftet med resultatutjämningsreserven är att ge kommunen en möjlighet att undvika tillfälliga 
neddragningar under en konjunkturcykel. Enligt de tidigare riktlinjerna var det enbart möjligt att 
använda reserven vikande skatteunderlag i samband men lågkonjunktur. Den möjligheten kvarstår 
men i den reviderade riktlinjen ges också möjlighet att använda reserven för åtgärder som på längre 
sikt sänker kommunens kostnader vilka förbättrar kommunens möjlighet att uppnå god ekonomisk 
hushållning.

Handlingar i ärendet
Revidering riktlinje resultatutjämningsreserv

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Per Borg Daniel Bjuvstam
Kommundirektör Tillförordnad ekonomichef
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Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv (RUR)

Regelverk

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Om kommunen 
har en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av denna.

Kommunfullmäktige har 2015-11-19, § 90 i Hylte kommuns styrmodell definierat vad kommunen 
menar med god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning i Hylte är en sammanvägd 
bedömning av kommunens grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens ekonomiska som 
verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer ska mätas. Kvalitetsnivåerna sätts i samband med beslut om 
resultat- och ekonomisk plan och bedömningen om kommunen har uppnått god ekonomisk 
hushållning görs vid delårs- och årsbokslut.

Ett minimikrav på kommuners ekonomi anges i kommunallagen och det är det så kallade 
balanskravet. Balanskravet innebär att intäkterna ska vara lika stora som kostnaderna. Om resultatet 
ändå blir negativt måste det kompenseras med motsvarande överskott inom tre år.

Resultatutjämningsreserv
Enligt kommunallagen får kommuner och landsting reservera medel till en resultatutjämningsreserv 
för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. 

Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets 
resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar enligt 11 kap 10§ lagen (2018:597) 
om kommunal bokföring och redovisning, som överstiger:

1. En procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk 
utjämning, eller

2. Två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, om kommunen har ett negativt eget kapital, inklusive 
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv i Hylte kommun
Resultatutjämningsreserven i Hylte kommun är avsedd att utjämna normala svängningar i intäkterna 
över konjunkturcyklerna, med syfte att täcka vikande skatteunderlag vid befarad eller konstaterad 
lågkonjunktur. Bedömning av när det är hög- eller lågkonjunktur, görs genom att väga 
skatteunderlagsutvecklingen för budgetåret/bokslutsåret mot det genomsnittliga utfallet för de 
senaste 10 åren. Är prognosen/utfallet för året under genomsnittet av skatteunderlagsutvecklingen de 
senaste 10 åren ska det ses som lågkonjunktur och är det över ska det ses som högkonjunktur.
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Det ska vara överskott under år av god utveckling av skatteintäkter och kommunalekonomisk 
utjämning och/eller särskilda överskott i verksamheten som reserveras för resultatutjämning. Syftet 
med utjämningen är att ge kommunen en möjlighet att undvika tillfälliga neddragningar under en 
konjunkturcykel. Åtgärder måste dock vidtas för att anpassa verksamheten om förändringarna 
bedöms pågå under en längre period.

Tillämpning

Reservering till resultatutjämningsreserv i Hylte kommun
Hylte kommun väljer att följa kommunallagens minimikrav, det vill säga reservering till 
resultatutjämningsreserven får göras med ett maximalt belopp som motsvarar det lägsta av antingen 
den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger två 
procent av summan av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. 

Disponering från resultatutjämningsreserven i Hylte kommun
Kommunallagen fastställer att medel från resultatutjämningsreserven får användas för att utjämna 
intäkter över en konjunkturcykel. Någon närmare precisering än så görs inte i lagen. 
Resultatutjämningsreserven ska i första hand användas för att reglera underskott som uppkommit till 
följd av konjunkturella variationer, exempelvis försämrad eller negativ skatteunderlagstillväxt. För 
att kunna disponera medel från resultatutjämningsreserven finns två kriterier:

 Kommunens balanskravsjusterade resultat måste vara negativt. 

 Disponering får endast ske upp till ett balanskravsresultat som motsvarar noll. 

Beslut om disponering av resultatutjämningsreserven kan fattas i samband med årsredovisningen. 
Beslut om disponering kan även fattas i samband med kommunens resultat och ekonomiska plan för 
kommande år och då fastställs i så fall disponeringen i samband med årsredovisningen. Om beslut 
fattas i samband med arbetet med resultat och ekonomisk plan är det lämpligt att komplettera de 
finansiella målen med kortsiktiga mål för perioden.

Hylte kommuns tillämpning innebär att

 Resultatutjämningsreserven ska kunna användas vid befarade eller konstaterad lågkonjunktur 
eller om det uppstår svårigheter att uppfylla balanskravet på ett ansvarsfullt sätt. Därmed ges 
möjlighet att utjämna hastiga förändringar i de ekonomiska förutsättningarna mellan åren.

 Medel ur resultatutjämningsreserven får användas för åtgärder som på längre sikt sänker 
kommunens kostnader vilka förbättrar möjligheten för Hylte kommun att uppnå god 
ekonomisk hushållning. 
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12  Organisationsförändring
2019 KS0467

Beslutsunderlag
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sekreterare .................................................
Susanne Ohlsson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Ronny Löfquist (S)

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Bo-Gunnar Åkesson (M)

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

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-10-29
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-11:00

Beslutande ledamöter Ronny Löfquist (S) (ordförande), Göran Edberg (S) (1:e vice ordförande), 
Tommy Edenholm (KV), Lisa Mogren (V), Bo-Gunnar Åkesson (M)

Övriga närvarande Per Borg (kommundirektör)
Susanne Ohlsson (kommunsekreterare)
Daniel Bjuvstam (T.f. ekonomichef)
Emma Gröndahl (information- och kanslichef)

Utses att justera Bo-Gunnar Åkesson (M)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar §295
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MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum sid 2
2019-10-29

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§295

Organisationsförändring 
(2019 KS0467)

Beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att förändra nämndsorganisationen enligt 
nedan:
- Individ – och familjeomsorgen barn och unga (IFO) övergår från barn- och 
ungdomsnämnden till arbets- och näringslivsnämnden.
- Vuxenutbildningen, SFI och gymnasieskolan övergår från barn- och ungdomsnämnden till 
arbets- och näringslivsnämnden.
- Turism och näringsliv flyttas från arbets- och näringslivsnämnden till kommunstyrelsen.
- Öppna förskolan flyttas från barn- och ungdomsnämnden till arbets- och 
näringslivsnämnden.
- Arbets – och näringslivsnämnden byter namn till kultur – och folkhälsonämnden. ”KFN”
- Personalutskottet ska utgöras av kommunstyrelsens presidium.
- Kulturskolan framtida nämndstillhörighet ska utredas. Den pågående kulturutredningen 
breddas för att även innefatta kulturskolan.
 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att ta fram förslag på revidering av 
reglementena utefter organisationsförändringen.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 9 april 2019 att utreda och beräkna 
samordningsvinster genom att flytta IFO barn- och unga till arbets- och näringslivsnämnden. 
Den utredningen har skickats med till dagens sammanträde.

Handlingar i ärendet
 Utredning IFO samlad under en nämnd

 

Yrkande
Ronny Löfquist (S) yrkar:
Kommunstyreslen förslår kommunfullmäktige att förändra nämndsorganisationen enligt 
nedan:
- Individ – och familjeomsorgen barn och unga (IFO) övergår från barn- och 
ungdomsnämnden till arbets- och näringslivsnämnden.
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- Vuxenutbildningen, SFI och gymnasieskolan övergår från barn- och ungdomsnämnden till 
arbets- och näringslivsnämnden.
- Turism och näringsliv flyttas från arbets- och näringslivsnämnden till kommunstyrelsen.
- Öppna förskolan flyttas från barn- och ungdomsnämnden till arbets- och 
näringslivsnämnden.
- Arbets – och näringslivsnämnden byter namn till kultur – och folkhälsonämnden. ”KFN”
- Personalutskottet ska utgöras av kommunstyrelsens presidium. 
- Kulturskolan framtida nämndstillhörighet ska utredas. Den pågående kulturutredningen 
breddas för att även innefatta kulturskolan. 
- Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att ta fram förslag på revidering av 
reglementena utefter organisationsförändringen. 
 

Protokollsanteckning
Bo-Gunnar Åkesson (M) meddelar att han inte deltar i beslutet.
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Inledning 

Uppdrag
Den 9 april beslutade kommunstyrelsen att ge i uppdrag att utreda och beräkna 
samordningsvinster genom att flytta IFO barn och unga till arbets- och näringslivsnämnden. 

Bakgrund
Under 2005 och 2006 beslutade Hylte kommun om en ny nämnds- och förvaltningsstruktur, 
vilken innebar färre nämnder och starkare fokus på målgrupp för respektive nämnd. IFO-
verksamheten flyttades från dåvarande socialnämnden till barn- och ungdomsnämnden och 
arbets- och näringslivsnämnden. Socialnämnden blev mindre och bytte namn till 
omsorgsnämnden. Organisationsförändringen var helt genomförd till den 1 januari 2007. 
Omsorgsnämnden blev mindre och lättare att överskåda. Nämnden hade haft stora underskott 
under lång tid men efter organisationsförändringen så har nämnden haft betydligt lättare att 
klara sitt uppdrag inom befintlig ram. IFO barn och unga bildade en familjecentral 
tillsammans med elevhälsan och stärkte sitt samarbete med skolan. IFO vuxen blev en enhet 
tillsammans med arbetsmarknadsenheten och fick ett större fokus mot arbetsmarknaden. IFO 
hade haft problem under flera år med styrning och ledning samt personalförsörjning. Vid 
tillsyner av verksamheten hade det vid flera tillfällen riktats allvarlig kritik. Efter 
organisationsförändringen så skedde en mycket positiv utveckling och verksamheten 
utvecklades till en betydligt mer professionell socialtjänst samtidigt som kostnaderna sänktes. 

Under de senaste åren har dock socialtjänstens uppdrag blivit större och mer komplext 
samtidigt som familjecentralen inte kan sägas existera på samma sätt som 2007. 
Arbetsmarknadsenhetens koppling är fortfarande stark till IFO vuxen men enheterna är idag 
inte längre möjliga att samlokalisera under samma chef på grund av både ökad komplexitet 
och verksamheternas storlek. Behovet av en mer samlad socialtjänst har också ökat. Barn- och 
ungdomsnämnden har också fått ett utökat uppdrag jämfört med 2007 då vuxenutbildningen 
har tillförts samtidigt som studieförberedande programmet har gått från bestå av någon 
enstaka individ till en betydande verksamhet. Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska 
situation påminner till stor del om den som socialnämnden hade före 2007.

Nuläge
Hylte kommun har i grunden en väl fungerande socialtjänst men den har samtidigt stora 
utmaningar. Inom bägge enheterna ser man ett ökat tryck och en större komplexitet i 
ärendena. På grund av ökade kostnader för externa placeringar så har enheterna stora 
underskott. Det har också tidvis funnits behov av hyra in konsulter vid personalbrist inom 
främst delen som rör sig kring handläggning inom vård och behandling.  Det har också 
påbörjats ett arbete för att kunna utveckla mer ”hemmaplanslösningar”. Inom barn och unga 
har man tagit hem flera externa placeringar för att i stället bedriva dem i egen regi. Totalt har 
enheterna tillsammans 40 anställda varav 25 tillhör IFO barn och ungas verksamhet.

82 (100)



4

Verksamhetsbeskrivning - IFO barn och unga 

Barnutredning och öppenvård
Mottagning av orosanmälningar samt förhandsbedömningar hanteras av 1:e socialsekreterare. 
De anmälningar som leder till utredning fördelas till barnutredarna. Barnutredargruppen 
består av fem heltidsanställda socialsekreterare samt en timanställd socialsekreterare på cirka 
60 %. En av socialsekreterarna är även systemansvarig för verksamhetssystemet Treserva 
samt för inrapportering av statistik från Treserva till Socialstyrelsen och Kolada. I 
öppenvårdsgruppen finns tre familjebehandlare, en fältsekreterare samt en 
ungdomsbehandlare. 

Öppen förskola 
En heltidsanställd förskollärare. Öppna förskolan är öppen fem dagar i veckan. På 
tisdagsförmiddagar är det gruppverksamhet, Lindan. Lindan vänder sig till föräldrar som har 
behov av särskilt stöd till exempel unga föräldrar eller föräldrar med problematisk 
livssituation. På Lindan jobbar förskollärare, socialpedagog och BVC sjuksköterska i ett team. 
En annan gruppverksamhet är föräldragrupp i vägledande samspel ICDP. Den leds av öppna 
förskolans förskollärare samt en specialpedagog.  

Ensamkommande, familjehem samt familjerätt
Här finns en 1:e socialsekreterare som arbetsleder socialsekreterarna som handlägger de 
ensamkommande barnen, socialsekreterare för familjerätten, socialsekreterare som utreder 
familjehemmen, socialsekreterarna som har hand om de familjehemsplacerade barnen samt 
administrationen. 1:e socialsekreterare bistår även med vårdnad- boende och 
umgängesutredningar och familjehemsutredningar enligt Kälvestensmodellen. 
Familjerådgivningen upphandlas av Halmstad kommun då det är lagstadgad verksamhet och 
svårt att tillhandahålla ensamt av en liten kommun.

Stödboendet Lotsen
Den finns en gruppledare som ansvarar för det löpande arbetet på stödboendet Lotsen. 
Gruppledaren har också ett utökat ansvar i form av att genomföra lämplighetsbedömningar 
samt in- och utskrivningar av ungdomar. Lotsen har i dagsläget tillstånd att ta emot 11 
ungdomar 16-20 år både pojkar och flickor. Utöver arbetsledare har Lotsen tre 
heltidsanställda ungdomskonsulenter som arbetar schemalagd tid kvällar och helger.

Mobila teamet
Teamet är ett projekt med två heltidsanställda beteendevetare. De arbetar med insatser till 
ungdomar efter uppdragsförfrågan från rektorer och specialpedagoger. De arbetar även med 
biståndsbedömda insatser utifrån uppdrag från socialsekreterarna.  

Inom enheten IFO barn och unga finns också en administratör som stöd.
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Verksamhetsbeskrivning - IFO vuxen 

Ekonomiskt bistånd
Det finns en 1:e socialsekreterare som fördelar ut ärenden och handleder socialsekreterarna 
inom ekonomiskt bistånd. Gruppen handlägger försörjningsstöd och andra former av 
ekonomiskt bistånd. Kontaktpersonsutredningar och dödsboanmälan hanteras också av 
gruppen.  Det har under 2019 varit sju socialsekreterare som arbetat med ekonomiskt bistånd 
och under 2020 kommer det att minskas till sex. Skuldrådgivning sköts på deltid av annan 
personal på kontoret.

Missbruk och våld i nära relation
Det finns en 1:e socialsekreterare som fördelar ut ärenden och handleder medarbetarna inom 
missbruk och våld i nära relation. Här arbetar det två socialsekreterare och en 
beroendeterapeut. Hylte samverkar kring öppenvård med Halmstad, Laholm och Region 
Halland för att ha en fungerande behandlingskedja mellan kommun och region som ska leda 
till bättre vård för personer med missbruks- och beroendeproblematik. I nuläget är denna 
enhet stationerad på Bergsgatan i Halmstad. I teamet ingår en läkare, psykolog, sjuksköterskor 
samt representant från varje kommun. I teamet är Hylte representerad av en 1:e 
socialsekreterare och träffarna är regelbundna. 

Integration
Sedan den 1 april 2019 ansvarar IFO vuxen för myndighetssidan inom integration. Det är två 
integrationshandläggare som arbetar med mottagande och ekonomiskt bistånd till nyanlända. 
De handleds i ärenden av 1:e socialsekreteraren för ekonomiskt bistånd. 

Inom enheten IFO vuxen finns också en administratör som stöd.

Befintlig samverkan över kontorsgränser
De delar som arbetar med socialtjänst inom barn- och ungdomskontoret, arbets- och 
näringslivskontoret samt omsorgskontoret har påbörjat ett projekt för att starta en gemensam 
öppenvård där socialtjänstens alla verksamheter samverkar. Tanken är att personalen ska 
arbeta mer tätt ihop och ha ärenden gemensamt över gränserna. Hylte kommuns totala 
öppenvård består idag av cirka 15 medarbetare med olika kompetens: boendestödjare, 
socialpedagog, fältsekreterare, beteendevetare, socionom, beroendeterapeut m.fl. Deras 
uppdrag kommer från handläggarna på respektive kontor. Boendestödjarna som 
organisatoriskt ligger under omsorgskontoret får uppdrag från både omsorgskontoret och IFO 
vuxen. En gemensam öppenvård skapar ett helhetstänk kring individ och familj.

Som ett ytterligare led i samverkan mellan kommunens socialtjänst har det startats upp ett 
Konsultationsteam som består av erfarna socialtjänsthandläggare från varje kontor, första 
socialsekreterare samt kurator från elevhälsan. Teamet träffas varannan månad, handläggare, 
rektorer samt medarbetare vid elevhälsan har anmält ärenden där det finns behov av insatser 
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från fler än ett kontor. Det har både varit ärenden där samtycke har inhämtats från den 
enskilde samt ärenden som varit avidentifierade för en mer övergripande dialog. Det är 
positivt att kunna ha en dialog om ett ärende för att tillsammans kunna hitta lösningar utifrån 
olika professioner och lagutrymmen. Det är ett bra forum som gagnar den enskilde.

De tre kontoren har även Frukostmöten för att lära känna varandra och informera varandra om 
varandras verksamheter. 

För att få en samsyn och kunna lyfta gemensamma utvecklingsfrågor har man regelbundna 
möten för enhetscheferna för IFO barn och unga, IFO vuxen samt myndighets- och 
kvalitetsenheten. Utöver detta träffas de tre enhetscheferna tillsammans med de tre 
kontorscheferna 4 ggr/år. Dessa möten leds av en kontorsgemensam kvalitetsutvecklare som 
är placerad på arbets- och näringslivskontoret. 

Under våren har uppbyggnad av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete påbörjats. 
Majoriteten av verksamheternas klientprocesser har kartlagts tillsammans med medarbetarna. 
Kopplat till processerna har de rutiner som krävs för att säkra klientkvaliten identifierats och 
kartlagts. Fortsatt strukturerat rutinarbete fortsätter under hösten. Till hösten kommer 
styrdokument kopplas till processerna i ledningssystem.

Det finns också en samverkan i enskilda ärenden där insatser behövs från olika enheter. Den 
samverkan är störst mellan det två IFO-enheterna eftersom de har betydligt fler ärenden som 
behöver insatser från bägge enheterna.

Fördelar och nackdelar med en sammanslagning

Fördelar
Effektivitetsvinster på totalt cirka 1 miljon fördelat på minskat behov av 1:e socialsekreterare 
samt administratörsfunktion. Dessa resurser kommer behövas för att möta ett ökat tryck inom 
missbruk och våld i nära relation.

Barn- och ungdomsnämnden skulle med ett mindre uppdrag kunna fokusera mer på de stora 
utmaningarna som finns inom skolans område.

Minskad sårbarhet gällande personalförsörjning och ledningsfunktioner. Stärkt beredskap för 
akuta situationer.

Socialtjänstkompetens inom alla chefsnivåer samt kollegor på samma nivå inom samma 
verksamhetsområde. 

En mer sammanhållen socialtjänst skulle förenkla kontakten med andra kommuner och övriga 
samverkansorganisationer.
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Förändringen är förankrad i alla led och samtlig personal som utryckt en åsikt är positiv till 
den.

Det finns redan en naturlig samverkan mellan Språkstart och öppna förskolan som skulle 
kunna utvecklas ytterligare.

Det blir en samlad kompetens inom missbruk även för de som är minderåriga.

Nackdelar
Det har gjorts en risk och konsekvensanalys inom IFO barn och unga som ligger till grund för 
de två första tänkbara nackdelarna.

Elevhälsa och IFO barn och unga hamnar inom olika kontor.

Skola och IFO barn och unga hamnar inom olika kontor. 

Arbets- och näringslivsnämndens uppdrag breddas ytterligare och det är redan idag ett brett 
uppdrag.

Slutsatser och rekommendation
Hylte kommun har stora utmaningar framför sig de närmaste åren. I den situationen behövs en 
organisation som ger de bästa möjligheterna för att ta sig an de utmaningarna. De erfarenheter 
vi kan dra av tidigare organisationsförändringar är att de kan vara positivt för barn- och 
ungdomsnämnden att få ett smalare uppdrag som innebär att ett större fokus kan läggas på de 
ekonomiska utmaningar som skolan står inför. Barn- ungdomsnämnden kommer, även om 
IFO barn och unga flyttas till arbets- och näringslivsnämnden, vara kommunens 
volymmässigt största nämnd. Det finns också tydliga samordningsvinster knutna till en 
förändring.  Det finns en mycket positiv inställning på alla nivåer till att genomföra en 
förändring och det riskerar att bli en negativ känsla i organisationen om inte förändringen 
sker. 

Personalförsörjning har varit ett stort problem och en förändring kan göra att sårbarheten 
minskar och de negativa effekterna av personalomsättning dämpas. Det blir en starkare 
ledningsstruktur med en kontorschef och två enhetschefer med IFO-erfarenhet samt 
ytterligare nyckelpersoner med den kompetensen. Det kommer behövas korta beslutsvägar 
och en samsyn kring finansiering om det ska lyckas att bygga upp egna lösningar som 
alternativ till externa placeringar.

Det finns en risk att samverkan med skola och elevhälsa försämras, dock bedöms den risken 
vara relativt liten. Arbets- och näringslivsnämnden får ytterligare bredd men eftersom 
verksamheten som tillförs är närbesläktad med befintlig verksamhet så bedöms det i liten 
utsträckning komplicera nämndens arbete.
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Sammantaget innebär det att det finns mycket som talar för att organisationsförändringen bör 
genomföras. 

Det innebär att följande rekommendation lämnas:

- Att IFO barn och unga i hela sin nuvarande konstellation flyttas till arbets- och 
näringslivsnämnden från och med den 1/1 2020.  

- Att reglementena för respektive nämnd anpassas utifrån organisationsförändringen. 

- Att det snarast sker en lokalöversyn för att skapa förutsättningar för en samlokalisering  
mellan  IFO-enheterna.

- Att IFO-enheterna snarast omfördelar resurserna inom enheterna utifrån de uppgivna 
samordningsvinsterna samt de nya behov som har uppstått.
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