
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-22

Omsorgsnämnden

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

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

Underskrifter

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

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

Organ Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2020-10-22
Datum för anslags 
uppsättande

2020-10-27 Datum för anslags 
nedtagande

2020-11-18

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset

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

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hörsalen kl. 13:15-15:45

Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Agneta Johansson (L), Ewa Gunnarsson 
(SD)  ersätter Kerstin Alexén (SD), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande), 
Niclas Erlandsson (C)

Övriga närvarande Berit Winbladh (omsorgschef)
Lena Borg (enhetschef)
Sara Lall (sekreterare)
Anders Moberg (controller)
Emma Nilsson (kvalitetsutvecklare)
Elin Svensson (kvalitetsutvecklare)
Sophia Lehnberg (medicinskt ansvarig sjuksköterska)

Utses att justera Rolf Kenneryd (C)

Justeringens plats och tid Kommunhuset ,  2020-10-27   

Protokollet omfattar §§54-63
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Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§54 Godkännande av ärendelista och val av justerare

§55 Information ON oktober 2020

§56 Meddelanden 2020

§57 Anmälan delegationsbeslut oktober 2020

§58 Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020

§59 Tillbud och arbetsskador 2020

§60 Anvisning och rutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvården samt utskrivning från 
slutenvården

§61 Svar på revisionens granskning – styrning och uppföljning av verksamheten

§62 Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård

§63 Övriga ärenden 2020
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§54

Godkännande av ärendelista och val av justerare 
(2020 ON0016)

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

Paragrafen är justerad
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§55

Information ON oktober 2020 
(2020 ON0003)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Beskrivning av ärendet
Information om läget kopplat till corona och covid-19.
Information om Skiss på handlingsplan kompetensförsörjning

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Information ON oktober 2020
 §69 ON AU Information 2020

Paragrafen är justerad
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§56

Meddelanden 2020 
(2020 ON0005)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av meddelanden.

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

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Meddelanden 2020
 Samverkansprotokoll omsorgskontoret 2020-09-14
 Samråd - detaljplan för Västra Hylte
 Tjänsteskrivelse - Redovisning av internkontrollplan 2020(378359) (0)
 PnH191075 Internkontrollplan 2020(387794) (0)
 Uppfoljning - intern kontroll 2 patientnämnden(387788) (0)
 PnH201017 Verksamhetsuppföljning 2020(387790) (0)
 Patientnämndes delårsrapport 1 2020(378942) (0)
 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2020(376620) (0)
 Kommunicering om beslutsunderlag - tillsynsainsats covid-19
 Tjänsteskrivelse - Uppföljningsrapport 2 2020, inklusive uppföljning av 

internkontroll(390075) (0)
 Uppfoljning - intern kontroll 2(390074) (0)
 Uppfoljningsrapport januari-augusti 2020(GNHH)(390076) (0)
 HNH200014 Uppföljningsrapporter 2020 inklusive uppföljning av 

internkontroll(390073) (0) (002)
 §172 KS Fördelning ersättning sjuklöner
 Tjänsteskrivelse - Uppföljningsrapport 2 2020, inklusive uppföljning av internkontroll
 Uppfoljning - intern kontroll 2
 NH200014 Uppföljningsrapporter 2020 inklusive uppföljning av internkontroll
 Uppfoljningsrapport januari-augusti 2020
 §68 ON AU Meddelanden 2020

Paragrafen är justerad
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§57

Anmälan delegationsbeslut oktober 2020 
(2020 ON0006)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

Beskrivning av ärendet
Anmälan av delegationsbeslut för perioden oktober 2020.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut ON oktober 2020
 Delegationsbeslut anställningar september 2020
 Delegationsbeslut LSS september 2020
 Delegationsbeslut SoL september 2020
 Ordförandebeslut Omsorgsnämnden 2020

Paragrafen är justerad
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§58

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 
(2020 ON0001)

Beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom ekonomisk uppföljning efter 9 månader 2020.

Beskrivning av ärendet
Årsprognos grundas på utfall till och med september månad 2020, utifrån det 
uppföljningsmaterial som presenterats och kända förutsättningar. Vid årets slut prognostiserar 
omsorgsnämnden, en negativ årsavvikelse om ca 1 100 tkr. Kostnader för extraförstärkning är 
beräknade till och med september. Prognosen inkluderar sökta och beräknade bidrag för 
merkostnader i samband med pandemiutbrottet om ca 5 759 tkr. Avvikelsen inkluderar 
omsorgsnämndens sjuklönekostnader om ca 1 880 tkr som Hylte kommun ska få tillbaka från 
staten.

Pandemiutbrott
På grund av Pandemi utbrottet (Corona) har omsorgsnämnden ökade kostnader för 
extraförstärkning, sjukfrånvaro och övriga kostnader. Det ska, enligt Regeringsbeslut, vara 
möjligt att eftersöka medel som har inneburit merkostnader i samband med Corona. 
Merkostnader till och med september är ca 5 759 tkr och sjuklönekostnad ca 1 484 tkr.

Omsorgsnämnden
Verksamheten visar ingen avvikelse mot budget vid årets slut.

Vård och Omsorg enl. SoL och HSL (Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen).
Prognosen visar en negativ avvikelse vid årets slut om ca 1 761 tkr, exklusive externa 
placeringar. Den största delen beror på kostnader för extraförstärkning i samband med vård i 
livets slut och oro/utåtagerande beteende.
Avslutade och tillkommande externa placeringar enlig socialtjänstlagen innebär en negativ 
årsavvikelse om ca 735 tkr.

Insatser enligt LSS och SFB (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 
Socialförsäkringsbalken)
Prognosen visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 1 529 tkr, exklusive personlig 
assistans och externa placeringar. Verksamheten bostad med särskild service, har kostnader 
för extraförstärkning på grund av ökade omsorgsbehov. Övriga LSS verksamheter visar 
positiv avvikelse vilket bland annat beror på samordningsvinster mellan verksamheter men 
även på minskat omsorgsbehov.
Personlig assistans visar en negativ avvikelse om ca 2 238 tkr, omsorgsbehoven ökar i 
befintliga ärenden vilket innebär merkostnad.

Avslutade och tillkommande externa placeringar enligt Lag om stöd och service till vissa 
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funktionshindrade (LSS) innebär en positiv årsavvikelse om ca 1 151 tkr.

Förebyggande verksamhet
Verksamheten Kommunrehab visar en positiv avvikelse vid årets slut om ca 50 tkr.

Kontorsövergripande
Prognosen visar positiv årsavvikelse m ca 900 tkr vid årets slut. Kommunfullmäktige 
beslutade 2018 att uppjustera omsorgsnämndens budgetram under 2019/2020 med 1 000 tkr 
för trygghetsskapande åtgärder (digitalisering). Vid behovsprövning av digitaliseringstjänst 
avslog PU ärendet under våren 2019, omsorgsnämnden hade då använt ca 100 tkr till 
lönekostnader av den uppjusterade budgetramen.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020 - Prognos 9 

månader
 Uppföljning och redovisning ekonomi 9 månader 2020
 §70 ON AU Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2020

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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§59

Tillbud och arbetsskador 2020 
(2020 ON0044)

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av sammanställningen tillbud och arbetsskador delår 2020.

Beskrivning av ärendet
Medarbetare i Hylte kommun ska veta varför och hur man rapporterar tillbud och risker på ett 
enkelt sätt. I Hylte kommun vill man förenkla rapportering och uppföljning av arbetsmiljön 
genom att använda rapporteringssystemet KIA (Kommunernas Informationssystem för 
Arbetsmiljö). KIA infördes i kommunen 1 april 2019.
Tillbud rapporteras av medarbetaren i KIA och hanteras av ansvarig enhetschef. 
Omsorgskontoret rapporterar och följer upp sammanställningen av tillbud- och arbetsskador i 
KIA till omsorgsnämnden två gånger per år. Fackliga samverkansgrupper, omsorgskontorets 
enhetschefer samt verksamheterna ska ta del av sammanställningen och föra en dialog om hur 
det systematiska arbetsmiljöarbetet kan kvalitetssäkras, genom att förebygga tillbud- och 
skador i verksamheterna.
Sammanställningen av tillbud och arbetsskador för 20-01-01 till 20-06-30 redovisas.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse sammanställning tillbud delår
 Sammanställning tillbud- och arbetsskador jan-juni 2020
 §71 ON AU Tillbud och arbetsskador 2020

Paragrafen är justerad
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§60

Anvisning och rutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvården 
samt utskrivning från slutenvården 
(2020 ON0091)

Beslut
Omsorgsnämnden fastställer Anvisning och Rutin för vård- och omsorgsplanering i 
öppenvården och utskrivningsplanering från slutenvården.

Beskrivning av ärendet
I februari 2018 implementerades Riktlinjen för Trygg och effektiv utskrivning från 
slutenvården i Halland efter en gemensam överenskommelse. Nu har det varit ett omfattande 
utvecklingsarbete genom att Hallands samtliga kommuner tillsammans med region Halland 
har identifierat olika förbättringsområde och formulerat en Anvisning som tydliggör ansvar 
och uppdrag samt Samverkansrutiner för ett utvecklat arbetssätt i öppenvården och vid 
utskrivning från slutenvården. Underlagen och ett utvecklat arbetssätt ska:

 Skapa en tydligare ansvarsfördelning
 Utveckla samarbetet i öppenvården för att förebygga planerad slutenvård
 Skapa förutsättningar för ett mer proaktivt arbetssätt
 Ge bättre förutsättningar i information mellan parterna genom ett utvecklat 

planeringsunderlag
 Leda till en förskjutning från SIP i slutenvård till hemmet

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Anvisning och rutin för öppenvårdsplanering och utskrivning från 

slutenvården
 200907 Anvisning planering i öppenvård och utskrivning från slutenvård fastställd 

korrekturläst version 200907
 200907 Samverkansrutin planering i öppenvården och utskrivning från slutenvård 

fastställd korrekturläst version 200907
 §72 ON AU Anvisning och rutin för vård- och omsorgsplanering i öppenvården samt 

utskrivning från slutenvården

Paragrafen är justerad

10 / 14



MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2020-10-22

Omsorgsnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§61

Svar på revisionens granskning – styrning och uppföljning av 
verksamheten 
(2020 ON0093)

Beslut
Omsorgsnämnden ställer sig bakom svaret på revisionens granskning. 

Beskrivning av ärendet
Revisionen har på uppdrag av kommunfullmäktige till uppgift att granska all verksamhet. 
Detta för att fullmäktige ska få vägledning inför beslut i ansvarsfrågan. Som en del i den 
årliga granskningen träffar kommunens revisorer respektive nämnd. Inför denna träff önskar 
revisorerna ett dokumenterat svar på deras frågor.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse Revisionens granskning - styrning och uppföljning av verksamheten
 Revisionens granskning – styrning och uppföljning av verksamheten - frågor till 

nämnden
 Ärendebeskrivning - Svar till revisionens granskning - styrning och uppföljning av 

verksamheten
 §73 ON AU Svar på revisionens granskning – styrning och uppföljning av 

verksamheten

Paragrafen är justerad
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§62

Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård 
(2020 ON0098)

Beslut
Omsorgsnämnden godkänner att en 50% jämkning sker på kvarvarande ej betalda månader, 
med den innebörden att omsorgsnämnden för perioden november 2018 till och med april 2020 
betalar en reviderad fordran på 60 tkr.
Omsorgsnämnden godkänner att jämkning på kommande fakturor fortsätter med 50 % till 
dess att ny överenskommelse träffats.

Beskrivning av ärendet
Första januari 2018 ersattes betalningsansvarslagen (1990:1404) med Lag om samverkan 
(2017:612). Med den nya lagen inträder betalningsansvaret för en patient tidigast efter tre 
kalenderdagar, till skillnad från tidigare fem, efter det att kommunen är underrättad om att 
patienten är utskrivningsklar från slutenvården, både somatisk och psykiatrisk vård. En 
överenskommelse om tidpunkt för kommunens betalningsansvar i Region Halland, samt vilka 
belopp är fastställda i Överenskommelse om trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård i Halland. Överenskommelsen är beslutad i respektive kommunfullmäktige och
regionfullmäktige. Regionen har med hänvisning till gällande Överenskommelse om trygg 
och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Halland ålagt kommunen ett 
betalningsansvar mellan november 2018 till och med april 2020 om 132 tkr. Regionen har 
skickat fakturor under perioden november 2018 till och med september 2019 till en summa 
motsvarande 131 tkr. Under perioden har krediteringar skickats avseende januari 2019 till en 
summa motsvarande 39 tkr. Fakturor motsvarande 53 tkr har betalts (avseende nov 18 & jan 
19). Kvarvarandefordran uppgår till 78 tkr. Under perioden oktober 2019 till april 2020 har 
inga fakturor skickats. Fordran för denna period uppgår till 41 tkr. Total fordran uppgår idag 
till 119 tkr (78 tkr+41 tkr). Efter överenskommelsen om 50 % jämkning kvarstår 60 tkr för 
Hylte kommun. Samtliga halländska kommuner har bestridit delar av eller alla sina fakturor, 
vilket har föranlett att Regionen under perioden november 2018 till idag har pausat 
faktureringen vid två tillfällen. Efter dialog mellan kommun och regionen föreslås följande 
modell att tillämpas.
Modellen baseras på följande särskilda villkor:
- Jämkning sker med 50% på kvarvarande ej betalda månader enligt nuvarande 
överenskommelse, fram tills ny överenskommelse om ersättningsmodell träffas alternativt 
gällande avtal löpt ut.
-Kommunen accepterar denna jämkning utan att tvista om tidigare eller kommande fakturor 
och har förtroende för regionens fakturering.
-Om en kommun frångår denna överenskommelse så övergår faktureringen till att följa 
tidigare överenskommelse.
-Samtliga parter förklarar sig nöjda med denna lösning.

Den ekonomiska konsekvensen för kommunen bygger på en reviderad fordran på 50 % (60 
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tkr) samt att jämkning på 50 % på kommande fakturor fortsätter därefter tills att ny 
överenskommelse träffas. Då kommunen härigenom accepterar jämkning även för kommande 
fakturor från regionen baseras modellen på att kommunen har förtroende för regionens 
fakturering. Enligt modellen accepterar kommunen denna jämkning utan att tvista om tidigare 
eller kommande fakturor.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - Fakturor för sjukvårdsdygn, Region Halland
 Ekonomisk lägesbild bet.ansvar mellan RH och HYLT endast 50 % model reviderad 

(2)
 Tjänsteskrivelse - Reglering betalningsansvar mellan Region Halland och de 

Halländska kommunerna avseende trygg och effektiv uts
 Missiv - Reglering betalningsansvar mellan Region Halland och de Halländska 

kommunerna avseende  trygg och effektiv utskrivning
 Ekonomisk lägesbild bet.ansvar mellan RH och HYLT endast 50 % modell (002)

Beslutet skickas till 
Region Halland

Paragrafen är justerad
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§63

Övriga ärenden 2020 
(2020 ON0004)

I kommunala pensionärsrådet 13 oktober 2020 diskuterades rökningen inom 
omsorgskontorets verksamheter och mot bakgrund av detta ger omsorgsnämnden 
omsorgskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på rökförbud under arbetstid inom 
omsorgskontorets verksamheter.

Paragrafen är justerad
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