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  Rolf Kenneryd (C)  
    

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

Organ Omsorgsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2022-04-14   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

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

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 08:15-09:15 
  
Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice 

ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice ordförande) 
  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Lena Borg (enhetschef) 

Rebecka Merkel (nämndsekreterare) 
Anders Moberg (controller) §§27-31 
Sophia Lehnberg (medicinskt ansvarig sjuksköterska) 

  
Utses att justera Rolf Kenneryd (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§25-31 
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ÄRENDELISTA 
§25 Val av justerare och godkännande av ärendelista 

§26 Information 

§27 Meddelanden 

§28 Ekonomisk uppföljning - Prognos mars 

§29 Steg 2 detaljbudget 2022-2025 

§30 Remiss Revidering av reglemente omsorgsnämnden 

§31 Övriga ärenden 
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§25 

Val av justerare och godkännande av ärendelista  
(2022 ON0031) 

Beslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskott väljer Rolf Kenneryd (C) att tillsammans med 
mötesordförande Gunnel Johansson (S) justera protokollet. 
Paragrafen är justerad 
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§26 

Information  
(2022 ON0003) 

Beslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.  

Beskrivning av ärendet 
-          Information om ordförandebeslut 10/3 (AU) 
-          Information om covid-19 och vaccinationskrav (AU + nämnd) 
-          Information om korttidsboende (AU + nämnd) 
-          Att dela på serviceinsatser och omsorg/hälso-sjukvårdsinsatser – information från 
enhetscheferna Terese Montell och Marianne Hökerud (nämnd) 
  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - information april 

Paragrafen är justerad 
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§27 

Meddelanden  
(2022 ON0004) 

Beslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskott har tagit del av meddelandena. 

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 april 
 Utjämning av LSS-kostnader 2022, reviderat utfall 
 Protokoll Patientnämnden Halland 2022-03-03 
 Verksamhetsberättelse patientnämnden 2021 

Paragrafen är justerad 
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§28 

Ekonomisk uppföljning - Prognos mars  
(2022 ON0001) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden antar förslag till prognos efter 3 månader 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Helårsprognos grundas på utfall till och med mars månad 2022, utifrån det ekonomiska 
uppföljningsmaterial som presenterats och i dagsläget kända förutsättningar.  
  
Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till mars visar en positiv avvikelse mot budget  
med 1 047 tkr.  
  
Helårsprognosen uppvisar en negativ avvikelse med 8 900 tkr. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse prognos 2022 ON efter 3 månader 
 Ärendebeskrivning prognos mars 2022 inkl investeringar 
 Uppföljning och redovisning ekonomi 3 månader 2022 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§29 

Steg 2 detaljbudget 2022-2025  
(2021 ON0002) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av och beslutar om Steg 2 detaljbudget 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Fördelning av Detaljbudget 2022 per verksamhet gällande Omsorgsnämnden utifrån det 
slutgiltiga förslag som kommunfullmäktige tog 2022-02-17 avseende REP 2022 Steg 2. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Steg 2 detaljbudget 2022-2025 ON 
 REP 2022-2025 ON - detaljbudget 2022 Steg 2 

Beslutet skickas till  
Omsorgskontoret 
Ekonomienheten 
 

Paragrafen är justerad 
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§30 

Remiss Revidering av reglemente omsorgsnämnden  
(2022 ON0047) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget på revideringen av omsorgsnämndens 
reglemente. Omsorgsnämnden förutsätter att det görs en ekonomisk utredning som ligger till 
grund för en budgetjustering. 

Beskrivning av ärendet 
Kultur- och folkhälsokontoret och omsorgskontoret har uppmärksammat att den uppdelning 
mellan kultur- och folkhälsonämnden (KFN) och omsorgsnämnden (ON) av ansvar för 
insatser och stöd till människor med funktionshinder som finns idag inte fungerar på ett bra 
sätt. Kultur- och folkhälsonämnden har även vid sammanträde den 29/4 2021 genom beslut i 
§32 föreslagit kommunfullmäktige att företa en revidering av reglementena. 
  
Människor med funktionshinder kan ha rätt till insatser enligt lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och/eller insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453) 
(SoL). Idag är ansvaret för sådana insatser uppdelat på så vis att ON ansvarar för insatser 
enligt LSS oavsett ålder samt insatserna omsorg i hemmet, korttidsvistelse, särskilt boende, 
dagverksamhet, boendestöd samt anhörigstöd enligt SoL för vuxna. KFN ansvarar för insatser 
enligt SoL till personer under 18 år. 
  
Uppdelningen innebär att KFN ansvarar för insatser till de personer under 18 år med 
funktionshinder som behöver insatser men som av något skäl inte kan få dessa enligt LSS. 
Dessa personer riskerar att drabbas av ett glapp i systemet, där omsorgskontoret har 
kompetens att utreda och bedöma deras behov men saknar befogenhet att bevilja insatser 
medan kultur- och folkhälsokontoret saknar kompetens att utreda och bedöma men har 
exklusiv befogenhet att besluta. 
  
Kommunledningskontoret har med anledning av det uppmärksammade problemet undersökt 
hur ett femtontal andra kommuner organiserat ansvaret för omsorg om människor med 
funktionshinder. Slutsatsen är att ingen av jämförelsekommunerna har en liknande 
uppdelning. 
  
Kommunledningskontoret föreslår nu en revidering av omsorgsnämndens och kultur- och 
folkhälsonämndens reglementen. Revideringen har utarbetats i samråd med kultur- och 
folkhälsokontoret och omsorgskontoret. Revideringen innebär att omsorgsnämnden får 
befogenhet att besluta om insatser till människor med funktionshinder oavsett sökandens 
ålder och med vilket lagstöd beslutet ska fattas. 
  
Den föreslagna revideringen finns markerad i bilagda förslag till reglementen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka ärendet på remiss till kultur- 
och folkhälsonämnden samt omsorgsnämnden med sista svarsdag den 12/5 2022. 
Omsorgskontoret ser positivt på förslaget om en revidering utifrån att kompetensen för att 
handlägga barn och unga med funktionsnedsättningar finns på omsorgskontoret.  
  
Under senaste året har omsorgskontoret samverkat i två ärende som genererat en kostnad på 
utförarsidan med ca 50 tkr/månad periodvis. Omsorgskontoret ser att budgeten kommer 
påverkas men är svår att prognostisera då antal ärende och omfattning varierar över tid. 
  

Handlingar i ärendet 
 §66 KSAU Revidering av reglemente - kultur- och folkhälsonämnden och 

omsorgsnämnden 
 Tjänsteskrivelse - Revidering av  omsorgsnämndens reglemente 
 Tjänsteskrivelse - Remiss revidering av reglemente 
 Förslag till revidering av reglemente för omsorgsnämnden 

Paragrafen är justerad 

9 (10)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-04-14  
  

Omsorgsnämndens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§31 

Övriga ärenden  
(2022 ON0005) 

Inga övriga ärenden vid dagens sammanträde.  
 

Paragrafen är justerad 
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