
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Omsorgsnämnden 2018-10-18

Plats och tid Östra kommunhuset D 503 13:30-16:00, Ajournering 14:40-15:00

Beslutande Marianne Eriksson (M)
ordförande

Caroline Hedenström (M)
vice ordförande Linnea Sjögren (S)

Birgitta Book (S) Lisbeth Thorsson (L) Ola Forslin (L)
Ann Andersson (C) Gunn Högberg (C) Jan Nordström (V)
Emelie Nyberg (M) Torgil Rundcrantz (M) Anders Nilsson (SD)

Yvonne Svensson (SD) § 110 Anita Reimers (SD) Lars Emilsson (S) i stället för 
Thord Bagan (S)

Malin Kemgren (SD) 
§§97-109 i stället för 
Yvonne Svensson

          

               
Ersättare Britt-Marie Hansson (L) Elisabeth Disley (L) Eva Nilsson (V)

Karin Pettersson (MP) Elsebeth Lemche (KD)
               
               

Övriga närvarande Camilla Gärdebring
förvaltningschef

Cecilia Carlsson
nämndsekreterare

Anna Falkenstam
ekonomichef § 98

Marica Block § 110
HR-koordinator

Sofia Cederström
HR-Chef § 110      

               

Utses att justera Caroline Hedenström       

Justeringens
tid och plats  2018-10-19 Östra kommunhuset

Sekreterare ............................................................................................................................... Paragrafer

Cecilia Carlsson

§§ 97-110

Ordförande ……………………………………… ………………………………….. ……………………………….
Marianne Eriksson           

Justerare ……………………………………… ………………………………….. ……………………………….

Caroline Hedenström       

ANSLAG/BEVIS
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2018-10-18

Datum då
anslaget sätts upp

2018-10-19 Datum då 
anslaget tas ned

2018-11-09

Förvaringsplats
för protokollet Östra kommunhuset

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

      

Cecilia Carlsson
Utdragsbestyrkande
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          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 97

Inledning
     

Fastställande av dagordning
 Dagordningen fastställs

Upprop
 Se sidan 1

Val av justerare
 Caroline Hedenström (M) väljs till justerare för dagens protokoll
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2018-10-18

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

ON § 98

Omsorgsnämndens månadsrapport till 
Kommunstyrelsen
Änr ON 2018/338 1.4.1

Beslut
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter sep-

tember månad.
 Godkänna beskrivna åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Omsorgsnämndens behandling

Yrkande
Ordförande Marianne Eriksson (S) yrkar att till nästa sammanträde få en 
fördjupad återrapportering på hemtjänstens fortsatta arbete med att nå 
ekonomi i balans.
Nämnden ställer sig bakom yrkandet

Sammanfattning
Efter september månad konstateras att nettokostnaden för perioden ligger 
över riktvärdet för förbrukningen av budgeten. Nämnden prognostiserar 
ett negativt resultat för helåret (-16,2 mkr).

I augusti hemställde nämnden om tilläggsanslag hos kommunstyrelsen för 
att täcka volymökningar inom personlig assistans och tillkommande exter-
na placeringar inom LSS-verksamheten samt ökade hjälpmedelskostnader. 
De totala volymökningarna uppskattades då till 12,7 mkr. Sedan hemstäl-
lan gjordes, har volymerna förändrats i enlighet med nedan.

Inom LSS-verksamheten har det tillkommit två externa placeringar utöver 
de fyra tidigare aviserade. Kostnaderna har därmed ökat med 4,9 mkr 
under 2018 (prognos juli uppgick till -2,1 mkr). Volymerna inom extern 
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Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden 2018-10-18

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

personlig assistans har sedan årsskiftet ökat med elva kunder eller 23 000 
timmar, vilket innebär ökade kostnader med 6,4 mkr (prognos juli uppgick 
till -4,6 mkr). Sammantaget har kostnaderna under 2018 ökat med 11,3 
mkr.

Hjälpmedelskostnaderna inom hälso- och sjukvårdsverksamheten har ökat 
i takt med att behoven ökar, som en följd av Lagen om samverkan vid 
utskrivning från slutenvården. Utvecklingen är densamma i samtliga kom-
muner som ingår i Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd. I dagsläget uppgår det 
prognostiserat underskottet till -5,2 mkr, en förbättring med 0,8 mkr sedan 
senaste prognostillfället. 

Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att presentera en åtgärdsplan 
för att nå ekonomi i balans. Förvaltningen gör bedömningen att det med 
hänsyn till kundbehovet inte är möjligt att genomföra större anpassningar 
av verksamheten under innevarande budgetår. De resultatförbättrande 
åtgärder som kan ge ekonomiska effekter på kort sikt är av kostnadsbrom-
sande karaktär (inom parantes anges delårseffekt/ helårseffekt):

Restriktiv användning av tre korttidsplatser, dubbletter (0,1 mkr/1,7 mkr)

Omprioritering av boendeplatser (0,3 mkr/2,0 mkr)

Restriktion avseende inköp på förvaltningen under återstående månader.

På längre sikt bör förvaltningen verka för att finna alternativa lösningar till 
de externa placeringarna. 

I dagsläget görs bedömningen att boendena inom både äldreomsorgen och 
Stöd och service kan vara i balans vid ingången till 2019, som en följd av 
anpassning av obalanserna vid införandet av heltidsinförandet. Medel inom 
ram 2019 behöver fördelas för att täcka volymökningarna inom LSS-verk-
samheten och de ökade hjälpmedelskostnaderna.

Förvaltningen gör bedömningen att ovanstående åtgärder bör leda till 
budget i balans 2019.
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Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Godkänna månadsrapporten med bedömd årsprognos efter sep-

tember månad.
 Godkänna beskrivna åtgärder för att nå en ekonomi i balans.

Beslutsunderlag
Månadsrapport september, omsorgsnämnden
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ON § 99

Reglemente för Omsorgsnämnden
Änr ON 2018/326 1.2.2

Beslut
 Föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för 

Omsorgsnämnden.

Sammanfattning
Behov av gränsdragning och ansvarsfördelning mellan Omsorgsförvalt-
ningen och Arbete och välfärdsförvaltningen när det gäller arbete med 
gemensamma målgrupper har uppmärksammats under en längre tid. Krav 
på gemensamt ansvar och samverkan mellan förvaltningarna är tydligt från 
ledning och politisk styrning, med medborgarperspektiv och lagliga rättig-
heter som riktlinje. 

Reglementet föreslås revideras med anledning av dessa behov och krav. 
Förändringarna i samverkansområdet har tagits fram med stöd av en 
arbetsgrupp med representanter från båda förvaltningarna samt i samråd 
med de båda förvaltningscheferna. Båda nämndernas reglemente föreslås 
uppdateras samtidigt, med motsvarande skrivningar kring samverkansom-
rådena. 

Under pågående revidering har också en översyn gjorts av andra delar av 
reglementet, och förändrade formuleringar och struktur har gjorts i sam-
råd med jurist på Kommunledningskontoret.
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Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för Om-

sorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Reglemente Omsorgsnämnden 2018-09-21

Förslag reviderat Reglemente Omsorgsnämnden, 2018-09-22

Reglemente för Omsorgsnämnden fastställt 2009-01-20
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ON § 100

Revidering av delegationsordning
Änr ON 2018/331 1.2.2

Beslut
 Godkänna revidering av delegationsordning enligt förslag.

Sammanfattning
En revidering av delegationsordningen har gjorts då förändringar har skett 
i Lag om bostadsanpassningsbidrag. Förändringen innebär att paragraf 
hänvisning i delegationsordningen under punkten 4 har förändrats. För-
ändringarna är markerade med rött i bifogat dokument, Förslag till delega-
tionsordning 2018-10-25.

Delegation innebär att själva beslutanderätten överförs från nämnden till 
delegaten; den som fattar beslut i stället för nämnden. Härigenom får dele-
gaten rätt att fatta självständiga beslut; beslutet har samma rättsverkan 
som om nämnden fattat beslutet. Beslut som fattas av tjänsteman utan 
delegation i ärendet saknar laga verkan. Nämnden kan inte ändra beslut 
som är fattat av delegat men kan genom eget handlande föregripa delega-
tens beslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. 
Delegat kan alltid överlämna sin beslutanderätt till överordnad delegat 
eller nämnd. Beslut som fattas med stöd av delegation ska förtecknas och 
anmälas till Omsorgsnämnden, vilken ska finnas tillgänglig vid nämndens 
sammanträde. Detta gäller även ärenden som beslutats med stöd av vidare-
delegation från förvaltningschefen.
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Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Godkänna revidering av delegationsordning enligt förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, Revidering av delegationsordning, daterat 2018-09-26.

Förslag till delegationsordning 2018-10-25.
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ON § 101

Upphandling av driftsentreprenader för Vård- och 
omsorgsboenden
Änr ON 2018/282 8.7.1

Beslut
 Omsorgsnämnden beslutar att driftsstart för Amalia senareläggs till 1 

september 2019.

 Omsorgsnämnden beslutar att driftsstart för etapp 1 på Utställningsvä-
gen senareläggs till 4 november 2019.

Nämndens behandling
Moderaterna avstår att delta i beslut på andra att:satsen

Sammanfattning
Omsorgsnämnden föreslås besluta senarelägga start för driftentreprenad 
för Amalia och Utställningsvägen etapp 1.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Omsorgsnämnden beslutar att driftsstart för Amalia senareläggs till 

1 september 2019.
 Omsorgsnämnden beslutar att driftsstart för etapp 1 på Utställ-

ningsvägen senareläggs till 4 november 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-09-26
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ON § 102

Samverkan vid utskrivning från 2018-01-01
Änr ON 2017/422

Beslut
 Omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet

 Omsorgsnämnden beslutar att förslå kommunstyrelsen att teckna över-
enskommelse om Samverkan vid utskrivning från 2019-01-01

Sammanfattning
Lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och 
sjukvård ersattes från och med 2018-01-01 av Lagen (2017:612) om sam-
verkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Den nya lagen ger parterna möjlighet att träffa en särskild överenskommel-
se om att kommunernas betalningsansvar ska inträda vid annan tidpunkt 
(enligt 5 kap. 4§) (lagen säger 3 kalenderdagar efter utskrivningsklar) eller 
med annat belopp än det som motsvarar genomsnittskostnaden i riket 
(enligt 5 kap. 6§) (bestäms årligen). Övriga delar i lagen är inte förhand-
lingsbara. Görs ingen överenskommelse gäller lagen i sin helhet.

I Skåne slöts hösten 2017 en särskild ”Överenskommelse mellan Region 
Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från 
sluten vård, 2017-11-24”.

Lagen omfattar också en övergångsbestämmelse som innebär att patienter 
i sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård omfattas av särskilt regelverk för 
betalningsansvar under 2018. Om inte särskild överenskommelse träffas 
mellan parterna gäller lagen, dvs 3 kalenderdagar efter utskrivningsklar 
från och med 2019-01-01.
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Kommunförbundet Skåne har under 2018, i samverkan med Region Skåne 
tagit fram ett förslag till överenskommelse som omfattar både patienter i 
den slutna psykiatriska hälso- och sjukvården och den slutna somatiska 
hälso- och sjukvården. Förslaget har före beslut i Kommunförbundet Skåne 
styrelse även kommunicerats i Kommunförbundet Skånes beredning för 
hälsa och social välfärd, arbetsutskott samt i socialchefsrådet

Förslag till överenskommelse i korthet:

I överenskommelsen föreslås att samma beräkningsmodell som används 
under 2018 för utskrivningsklara patienter i somatisk sluten hälso- och 
sjukvård, även ska gälla för patienter i psykiatrisk sluten hälso- och sjuk-
vård från och med 2019-01-01.

Beräkningsmodellen för kommunalt betalningsansvar baseras på en ge-
nomsnittsberäkning där betalningsansvaret inträder när det genomsnittli-
ga antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 2,80 kalen-
derdagar per kommun under en kalendermånad och i beräkningsunderla-
get görs ingen åtskillnad på om patienten vårdats i psykiatrisk eller soma-
tisk sluten hälso- och sjukvård. Dagar i en av vårdformerna överstigande 
2,80 kalenderdagar kan då kvittas mot dagar i den andra vårdformen då 
patienten skrivits ut innan 2,80 kalenderdagar uppnåtts efter utskrivnings-
klar.

I de beräkningsunderlag för somatisk sluten hälso- och sjukvård som skic-
kats ut till kommunerna från Region Skåne avseende april och maj 2018, 
framgår att inget betalningsansvar inträtt utifrån genomsnittsmodellen, 
vilket det annars hade gjort om lagens 3 kalenderdagarsregel gällt.

Överenskommelsens ikraftträdande och varaktighet

Denna överenskommelse gäller tills vidare från och med 2019-01-01 och 
under förutsättning att samtliga parter undertecknat eller på annat vis 
ingått denna överenskommelse senast 2018-12-21.

Överenskommelsen ersätter ”Överenskommelse mellan Region Skåne och 
kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten vård, 
2017-11-24”.
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Om någon av parterna senast 30 september innevarande år väljer att säga 
upp överenskommelsen upphör överenskommelsen att gälla för samtliga 
parter från och med 1 januari påföljande år. Om överenskommelsen upp-
hör att gälla inträder betalningsansvar enligt Lag (2017:612) om samver-
kan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet

 Omsorgsnämnden beslutar att förslå kommunstyrelsen att teckna 
överenskommelse om Samverkan vid utskrivning från 2019-01-01

Beslutsunderlag
Undertecknad överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i 
Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
2017-11-24.

Missiv - Överenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner 
gällande samverkan av utskrivningsklara patienter 2018-09-26

Sammanträdesprotokoll gällande överenskommelse mellan Region Skåne 
och Skånes kommuner om samverkan vid utskrivning från somatisk och 
psykiatrisk sluten hälso- och sjukvård 

Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om 
samverkan vid utskrivning från sluten vård, 2018-09-19
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ON § 103

Förslag på tider för Omsorgsnämndens 
sammanträden 2019
Änr ON 2018/342 1.2.7

Beslut
 Fastställa föreslagna sammanträdestider för 2019

 Flytta nämndens sammanträde den 3 januari till den 17 januari 2019

Sammanfattning
Omsorgsnämndens sammanträdestider för 2019 äger rum på torsdagar 
enligt nedanstående förslag. Vid framtagning av förslaget har hänsyn tagits 
till kommunstyrelsens sammanträdestider för 2019 samt inlämnings tider 
för ekonomiska månadsrapporter och delårsrapport.  Omsorgsnämndens 
sammanträden startar i regel kl. 13.00.

17 januari

14 februari 29 augusti

14 mars 19 september

25 april 17 oktober

23 maj 14 november

20 juni (reservtid bokas vid behov) 12 december
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Omsorgsförvaltningens förslag till Omsorgsnämnden
 Fastställa föreslagna sammanträdestider för 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-10-01
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ON § 104

Anmälan av delegeringsbeslut till Omsorgsnämnden 
2018-10-18
Änr ON 2018/333 1.2.3

Beslut
 Informationen noteras.

Sammanfattning
- Förteckning över avtal 2018-09-11—2018-10-01

- Återbesättandeprövning av tjänster, daterad 2018-09-28

Sekretessbelagda delegeringsbeslut

(Dessa handlingar finns att tillgå i en särskild pärm).

- Delegeringsrapporter på fattade beslut 2018-09-01--2018-09-30. inom 
SOL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade). Det kan till exempel gälla beslut om hemtjänst, 
vård- och omsorgsboende och insatser enligt LSS.

- Beslut om bostadsanpassning 2018-09-01—2018-09-30
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ON § 105

Synpunkter från informationsmöte för KPR och KRF 
om nämndens handlingar till möte 18 oktober 2018
Änr ON 2018/339 1.2.7

Beslut
 Informationen noteras

Sammanfattning
Vid genomgång av nämndens handlingar framkommer synpunkter gäl-
lande ärende;

Reglemente för Omsorgsnämnden, reflektion kring att det måste vara en 
svårighet gällande gränsdragning mellan nämnderna och att det finns en 
risk att ärenden ”faller mellan stolarna” när ansvaret är delat på två 
nämnder. 

Samverkan vid utskrivning, referensgruppen undrar hur förberedelser 
sker för att förvaltningen ska kunna möta förändringen gällande utskriv-
ningsdagar från den slutna psykiatriska hälso- och sjukvården. Synpunk-
ter framkommer kring hur samarbetet och samverkan sker mellan huvud-
männen för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedd vid utskriv-
ning.

I övrigt inga synpunkter på handlingarna.
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ON § 106

Protokoll från förvaltningsövergripande 
samverkansgrupp
Änr ON 2018/341 1.5.6

Beslut
 Informationen noteras

Sammanfattning
Då protokollet för Förvaltningsövergripande samverkan ännu inte är juste-
rat får nämnden ta del av protokollet vid nästkommande nämndsamman-
träde.      
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ON § 107

Meddelanden/delgivningar/rapporter till 
Omsorgsnämnden 2018-10-18
Änr ON 2018/334 1.2.7

Beslut
 Informationen noteras

Sammanfattning
- Mottagningsbekräftelse Dataskyddsombud 2018-10-03
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ON § 108

Ärenden enligt lex Sarah
Änr ON 2018/336 1.2.7

Beslut
 Informationen noteras

Sammanfattning
Utredningar
AVV20182150

Beslut IVO Dnr 8.1.2-24958/2018-5
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ON § 109

Information - domar
Änr ON 2018/335 1.2.7

Beslut
 Informationen noteras

Sammanfattning
Förvaltningsrättens dom 2018-09-07 i mål 6496-18.

Förvaltningsrättens dom 2018-09-07 i mål 8391-17.

Förvaltningsrättens dom 2018-09-10 i mål 10575-17.

Förvaltningsrättens dom 2018-09-11 i mål 4785-18.

Förvaltningsrättens dom 2018-09-12 i mål 10210-18.

Förvaltningsrättens dom 2018-09-13 i mål 438-18.

Förvaltningsrättens dom 2018-09-26 i mål 6722-18.

Förvaltningsrättens dom 2018-09-27 i mål 3410-18.

Kammarrättens beslut 2018-09-10 i mål 2622-18.
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ON § 110

Informationsärenden Omsorgsnämnden 
2018-10-18
Änr ON 2018/337 1.2.7

Beslut
 Informationen noteras

Sammanfattning

- Månatlig rapport om kösituationen på vård- och omsorgsboende 
samt korttidsboende. 2018-10-12

- Förvaltningschefens information

- Visning av schemaläggningssystemet Timecare planering av 
Marica Block, HR-koordinator och Sofia Cederström HR-Chef 

     


