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Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021-2028
Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelse om hemsjukvården i
Halland 2021-2028, för ikraftträdande 1 april 2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar att överenskommelse om hemsjukvården i Halland
2021-2028 ersätter tidigare överenskommelser om hemsjukvård.
3. Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
Ärendet
Halmstads kommun har, tillsammans med Region Halland och de övriga halländska
kommunerna, sedan tidigare en överenskommelse om hemsjukvård i Halland.
Överenskommelsen har setts över, dels då den har behövt uppdateras bland annat
kopplat till finansiering, dels då en del av överenskommelsen löper ut 2021-03-31.
En arbetsgrupp bestående av representanter från Region Halland och kommunerna i
Halland har tagit fram förslag till ny överenskommelse, som nu ska antas av samtliga
halländska kommuner samt av regionfullmäktige.
Förändringarna i överenskommelsen jämfört tidigare består dels i att de finansiella
delarna nu är sammanfogade med de verksamhetsmässiga (detta var tidigare uppdelat i
två överenskommelser, med två olika avtalstider), dels att avtalstiden nu är på 8 år (till
2028). Den ekonomiska fördelningen mellan Region Halland och kommunerna har
också setts över, vilket påverkar finansieringen av hemsjukvård i Halmstad.
Hemvårdsnämnden, socialnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har
remitterats ärendet, och ombetts utreda konsekvenser av att godkänna
överenskommelsen samt konsekvenser av att inte godkänna överenskommelsen.
Hemvårdsnämnden och socialnämnden har inkommit med ett likalydande yttrande.
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har avstått yttrande (remissen var för dem
valfri).
I sina yttranden konstaterar nämnderna att det finns konsekvenser av att godkänna
överenskommelsen utifrån några olika perspektiv:
- Avgränsningar Region Halland - Halmstads kommun
- Framtida nationella förändringar
- Avtalets löptid
- Finansiering
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2021-03-31

Sida
2(4)

Nämnderna menar vidare att det inte är möjligt att ge en klar bild av konsekvenserna av
att inte godkänna överenskommelsen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna
överenskommelse om hemsjukvården i Halland. Att inte godkänna överenskommelsen
kommer skapa otydlighet gentemot Region Halland, vilket kan leda till svåröverskådliga
konsekvenser för medarbetare som arbetar med frågan. Vårdbehovet kommer bestå,
vilket gör att perioder utan tydliga avtal som reglerar relationen mellan utförarna kan bli
kostsamma för kommunen och eventuellt problematiska för både medarbetare och
brukare.
Ärendets beredning
Kommunstyrelsen, 2021-03-16, KS § 73
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott, 2021-03-02, KPLU § 23 - Information
Kommunledningsförvaltningen, kommunledningsstaben
Hemvårdsnämnden, 2021-02-24, HN § 20
Socialnämnden, 2021-02-26, SN § 14
Själva hemsjukvårdsöverenskommelsen har tagits fram av en gemensam arbetsgrupp
bestående av representanter för kommuner och region.
Förvaltningens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelse om hemsjukvården i
Halland 2021-2028, för ikraftträdande 1 april 2021.
2. Kommunfullmäktige beslutar att överenskommelse om hemsjukvården i Halland
2021-2028 ersätter tidigare överenskommelser om hemsjukvård.
Yrkanden
Jonas Bergman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ella Kardemark (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kristina Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag samt att
kommunfullmäktige lägger till en beslutspunkt enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att hemsjukvårdsöverenskommelsen ska följas upp årligen
internt inom kommunen samt att uppföljningen redovisas till kommunfullmäktige.
Jonas Bergman (M) yrkar avslag på Kristina Johanssons (S) tilläggsyrkande.
Tania Bengtsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Kristina
Johanssons (S) tilläggsyrkande.
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Jenny Axelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Kristina
Johanssons (S) tilläggsyrkande.
Lovisa Aldrin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Kristina
Johanssons (S) tilläggsyrkande.
Ola Nilsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och Kristina Johanssons (S)
tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet.
Ordföranden (M) prövar kommunstyrelsens förslag och konstaterar att
kommunfullmäktige beslutar enligt detta.
Ordföranden (M) prövar Kristina Johansson (S) med fleras tilläggsyrkande mot Jonas
Bergman (M) med fleras avslagsyrkande och konstaterar att kommunfullmäktige
beslutar att avslå Kristina Johansson (S) med fleras tilläggsyrkande.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning:
Ja-röst för avslag på Kristina Johansson (S) med fleras tilläggsyrkande.
Nej-röst för bifall till Kristina Johansson (S) med fleras tilläggsyrkande.
Vid omröstningen avges 17 ja-röster, 17 nej-röster, 5 avstår samt 32 frånvarande, allt
enligt omröstningslista, § 17.
Med ordförandens (M) utslagsröst beslutar kommunfullmäktige att avslå Kristina
Johansson (S) med fleras tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar att paragrafen justeras omedelbart.
Reservation
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar
sig mot beslutet till förmån för Kristina Johansson (S) med fleras tilläggsyrkande.
_______

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Halmstads kommun
Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige

Justeringsdag

2021-03-31

Sekreterare

Eda Kalatch

Ordförande

Andreas Bergman

Justerare

Henrik Andersson

Justerandes signatur

Sammanträdesdatum
2021-03-31

Mikael Östman

Utdragsbestyrkande

Sida
4(4)

