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Sammanträdesdatum 

2014-12-09 1(2) 

Omsorgsnämnden 
 

Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 9 december 2014 kl. 13.15 – 16.10 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 57 och § 58 kl. 14.15 – 14.45 
 
52 - 65 

 
 
Beslutande 

 
 
Helen Gustavsson (M), ordf. 

 
 
 

 Kia Johnsson (M)  
 Lena Nikolausson (KD)  
 Lars Andersson (FP)  
 Rose-Marie Larsson (S)  
 Johnny Lundberg (S) Ersätter Erik Olofsson (S) 
 Sonia Muhletaler Salsamendi (S)  
 Gunnel Nordahl (S)  
 Margareta Berggren (C)  
 Roland Axelzon (C)  
 Maria Magnusson Everthsson (AA)  
 Margareta Viridén (AA)  
 Britt Karlsson (AA)  
   
   
Närvarande ersättare Ulla Edholm (V) § 52 - 65  
   
Övriga deltagare Anneli Harnegård, verksamhets- och 

personalstrateg § 58 
Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef   
§ 52 - 65 
 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare      
§ 52 - 65 
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Justering tid och plats Alvesta 2014-12-16 kl. 08.00  

Sekreterare 
 

 
 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      
 Helen Gustavsson (M)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Maria Magnusson Everthsson (AA) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 2014-12-09 
Anslaget under tiden 2014-12-17 – 2015-01-07 
Förvaringsplats  Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 
Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 52 Dnr 2014/174.006 

Information om ekonomisk uppföljning per oktober och 
helårsprognos för 2014 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse, 19 november 2014 (inkl. bilaga tabell) 

Redogörelse 
Utfallet för omsorgsnämnden för perioden januari till oktober 2014 
visar på en negativ avvikelse mot budget på 5 962 tkr. Den negativa 
avvikelsen mot budget beror bland annat på att Funktionsstöd inte 
klarar sin besparing samt på kostnader för placeringar i andra 
kommuner inom psykiatrin. 

Helårsprognosen för omsorgsnämnden 2014 visar på en negativ 
avvikelse mot budget på 9 980 tkr. Avvikelsen har minskat något 
gentemot föregående avstämning som gjordes i augusti 2014 vilket i 
huvudsak beror på att kostnader för modulhuset och för trygghets-
larmen har försenats något. 

Förvaltningschef presenterar även hur de ekonomiska 
förutsättningarna för nämnden ser ut inför 2015. 

Beredning 
ON AU § 55 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 53 Dnr 2014/168.739 

Lokala värdighetsgarantier 

Beslutsunderlag 
1. Förslag på lokala värdighetsgarantier, 10 oktober 2014 

2. NOH § 59, 13 september 2011 

Redogörelse 
Nämnden för omsorgs och hälsa beslutade den 13 september 2011 att 
ansöka om stimulansmedel för att införa lokala värdighetsgarantier 
inom äldreomsorgen (NOH § 59). Detta mot bakgrund av den 
bestämmelse som infördes 2011 i socialtjänstlagen (2001 :453), SoL,  
om att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre 
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Värdighets-
garantierna ska bland annat syfta till att göra det tydligt för äldre 
personer, anhöriga och allmänhet vad de kan förvänta sig av 
kommunens äldreomsorg. Socialstyrelsen har förlängt införandetiden 
till och med utgången av 2014. 

De beviljade stimulansmedlen syftar till att införa värdighetsgarantier 
inom äldreomsorgen. Förvaltningens förslag är dock att värdighets-
garantier utökas till att gälla för samtliga verksamheter inom 
nämndens ansvarsområde. I förslaget på lokala värdighetsgarantier 
föreslås att garantierna inriktas på delaktighet för brukaren, bland 
annat gällande hur omsorgen eller det stöd som ges ska utformas.  

Förslaget på innehåll i de lokala värdighetsgarantierna har tagits upp 
på Kommunala pensionärsrådets sammanträde den 30 september 2014 
för synpunkter.  

Beslutsgång 
ON AU § 56 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på lokala 
värdighetsgarantier. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 54 Dnr 2014/179.739 

Handlingsplan gällande våld i nära relationer 

Beslutsunderlag 
1. Förslag på handlingsplan, 12 november 2014  

2. Beslut från Inspektionen för vård- och omsorg, 12 augusti 2013 

3. ON § 27, 28 maj 2013 

4. Tjänsteskrivelse, 21 maj 2013  

5. Beslut från Socialstyrelsen, 4 mars 2013 

Redogörelse 
Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan gällande våld i nära 
relationer. Dess syfte är att säkerställa kvaliteten för socialtjänstens 
stöd och hjälp till vuxna och barn som utsätts för våld i nära relationer 
samt att verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas. 

Kommunernas socialtjänst har enligt lagstiftningen ett stort ansvar 
dels för personer som utsätts eller har utsatts för våld i en nära 
relation, dels för de personer som utsätter en närstående för våld. I 
ärenden gällande våld i nära relationer är ofta ett flertal olika 
myndigheter inblandade men det yttersta ansvaret ligger på den 
kommun där personen är folkbokförd. En person som har en 
funktionsnedsättning och samtidigt utsätts för våld i nära relation har 
en dubbel utsatthet. Nämnden har ett stort ansvar för att samordna och 
hålla ihop dessa olika delar så att det blir begripligt för den utsatte och 
för att den hjälpsökande snabbt får hjälp att komma till rätt instans. 

Nämnden för individ- och familj antog i våras en handlingsplan för 
våld i nära relationer (NIF § 14, 2014-04-15).  

Beslutsgång 
ON AU § 57 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på 
handlingsplan gällande våld i nära relationer. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 55 Dnr 2014/181.730 

Förändringar och förtydliganden gällande 
biståndsbedömning utifrån socialtjänstlagen 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 11 november 2014 

2. Utdrag ur omsorgsnämndens Vägledning utifrån socialtjänstlagen  

Redogörelse 
Ett arbete pågår på förvaltningen med att ta fram en ny vägledning 
(styrdokument) avseende insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Den 
nya vägledningen ersätter tidigare styrdokument för nämndens 
insatser enligt SoL ”Styrdokument för chefer och handläggare inom 
sociala omsorgsverksamheten för äldre och vuxna med 
funktionshinder”. Vägledningen är utförligare gällande ett flertal 
insatser som inte varit så tydligt preciserade i det tidigare 
styrdokumentet. 

I Vägledningen har förtydliganden gjorts gällande följande insatser: 
Personlig omsorg, sociala aktiviteter, telefonservice, ledsagning, 
matdistribution, tvätt, städ, inköp och trygghetslarm. I Vägledningen 
har även tillägg gjorts gällande egenvård och djur. 

Gällande avlösarservice är förslaget att avgiftsfri avlösarservice ska 
kunna erbjudas upp till 16 timmar i månaden med möjlighet att 
fördela timmarna på max fyra tillfällen per månad. Förslaget är även 
att den avgiftsfria avlösarservicen ska kunna kombineras med andra 
beviljade insatser till den närstående som inte utförs dagligen. 

Beredning 
ON AU § 58 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. godkänna förtydligandena i Vägledningen enligt socialtjänstlagen 
gällande insatserna personlig omsorg, sociala aktiviteter, 
telefonservice, ledsagning, matdistribution, tvätt, städ, inköp och 
trygghetslarm. 

2. godkänna tilläggen gällande egenvård och djur 
3. avgiftsfri avlösarservice kan erbjudas upp till 16 timmar fördelat 

på max fyra tillfällen per månad 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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4. avgiftsfri avlösarservice kan kombineras med andra insatser till 
den närstående som inte utförs dagligen 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 56 Dnr 2014/188.001 

Utredning gällande intraprenad inom äldreomsorgen 

Beslutsunderlag 
1. ON § 57, 30 oktober 2013 

Redogörelse 
Den 30 oktober 2013 beslutade omsorgsnämnden att ge förvaltningen 
i uppdrag att utreda förutsättningarna för intraprenad inom 
äldreomsorgen (ON § 57). Utredningsuppdraget var en del av 
förvaltningschefens samlade förslag till minskad nettokostnad för 
nämnden. Ett motiv bakom utredningen var att de särskilda boenden 
som finns i den södra kommundelen inte skulle behöva använda 
kommunens avtal genom intraprenad. Det är dock troligt att de ändå 
kommer att vara bundna av dessa avtal, åtminstone till en början.  

Förvaltningen ställer frågan om nämnden fortfarande vill att 
utredningen ska genomföras.  

Beredning 
ON AU § 63 

Yrkanden 
Helen Gustavsson (M) yrkar att uppdraget gällande intraprenad inom 
äldreomsorgen dras tillbaka från förvaltningen med hänvisning till att 
utredningen inte startat ännu. 

Rose-Marie Larsson (S) yrkar bifall till Helen Gustavssons (M) 
yrkande. 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att uppdraget gällande intraprenad inom 
äldreomsorgen dras tillbaka från förvaltningen med hänvisning till att 
utredningen inte startat ännu. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 57 Dnr 2014/174.006 

Information om sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen 

Redogörelse 
Förvaltningschef redogör för statistik gällande korttids- och 
långtidssjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen för åren 2012-2014. 

I genomsnitt låg antalet sjukfrånvarodagar per anställd i oktober 2014 
på 23 dagar. I hela Alvesta kommun vid samma tidpunkt var 
genomsnittet 17,26 dagar per anställd. Omsorgsförvaltningens totala 
sjukfrånvaro är hög i förhållande till andra förvaltningar i kommunen. 
Statistiken visar även på en viss ökning av antalet sjukfrånvarodagar 
från 2012 till 2014. 

Förvaltningen har även en förhållandevis hög korttidssjukfrånvaro. Ett 
arbete med att försöka minska korttidssjukfrånvaron pågår inom 
förvaltningen i samarbete med personalenheten på de enheter som har 
den högsta korttidssjukfrånvaron. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 58 Dnr 2014/178.001 

Redovisning av uppdraget att effektivisera och utveckla 
verksamheten inom Funktionsstöd (FS) 

Beslutsunderlag 
1. Redovisning, 12 november 2014 

2. ON § 58, 30 oktober 2013 

3. ON § 31, 28 maj 2013 

Redogörelse 
Sedan flera år tillbaka har verksamheten inom funktionsstöd inte 
klarat uppdraget inom tilldelad budgetram och har därför haft 
besparingskrav på sig. Samtidigt har ett utvecklings- och 
förändringsarbete pågått för att förbättra kvaliteten och arbeta utifrån 
ett salutogent synsätt och förhållningssätt. De huvudsakliga motiven 
bakom effektiviserings- och utvecklingsarbetet inom FS har varit att 
nå en ekonomi i balans samt att öka kvaliteten. 

Under 2012 inleddes arbetet med att göra en processgenomlysning av 
verksamheten. Genomlysningen visade i huvudsak på tre stora 
förbättringsområden: Uppdraget, organisation och ledning samt 
planering och schemaläggning. Utifrån varje förbättringsområde togs 
sedan handlingsplaner fram vilka bland annat syftade till att beskriva 
vilka förändringar som behövde genomföras, varför och hur de skulle 
genomföras. 

Beredning 
ON AU § 59 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. godkänna redovisningen av utvecklings- och 
effektiviseringsarbetet inom Funktionsstöd. 

2. ge förvaltningen i uppdrag att under 2015 följa upp utvecklings- 
och effektiviseringsarbetet inom Funktionsstöd  

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 59 Dnr 2014/138.792 

Utredning gällande möjligheten att lägga ut LSS-insatsen 
daglig verksamhet på entreprenad 

Beslutsunderlag 
1. ON § 46, 4 juni 2014 

2. Utredning, 28 augusti 2014 

Redogörelse 
Omsorgsnämnden beslutade den 30 oktober 2013 (ON § 57) att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att lägga ut insatsen 
daglig verksamhet enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) på entreprenad. Utredningsuppdraget är en 
del av nämndens handlingsplan för minskad nettokostnad. 

I utredningen undersöks förutsättningar och konsekvenser utifrån 
perspektiven kvalitet, ekonomi och personal av att lägga ut LSS-
insatsen daglig verksamhet på entreprenad. Utredningen presenterades 
på nämndens sammanträde den 4 juni 2014 (ON § 46). Nämnden 
beslutade då att lägga utredningen vilande i väntan på redovisningen 
av uppdraget gällande effektiviseringen av verksamheten inom 
Funktionsstöd. 

Beredning 
ON AU § 60 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att i nuläget inte införa entreprenad inom 
insatsen daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade mot bakgrund av det pågående förändringsarbetet 
inom Funktionsstöd. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 60 Dnr 2014/169.006 

Datum för nämndens första sammanträde 2015 

Redogörelse 
Vanligtvis brukar nämnden besluta om sammanträdesplan inför 
nästkommande år på årets sista sammanträde. Eftersom det är en ny 
mandatperiod nästa år föreslås att nuvarande nämnd endast fattar 
beslut om nämndens första sammanträdesdatum 2015 och att beslutet 
om sammanträdesplan för hela året istället tas av den nya nämnden på 
dess första sammanträde.  

Förslag på datum för nämndens första sammanträde 2015 är onsdagen 
den 21 januari. 

Beredning 
ON AU § 62 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att nämndens första sammanträde 2015 är 
den 21 januari. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 61 Dnr 2014/24.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
1. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2014-09-01 – 2014-09-30 
2. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2014-10-01 – 2014-10-31 
3. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2014-11-01 – 2014-11-30 

Redogörelse 
Omsorgsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt 
till arbetsutskott och tjänstemän enligt delegationsordning antagen 
den 12 mars 2013. Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens 
sammanträde. 

Tabellerna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegations-
beslut inom omsorgen om äldre och personer med funktions-
nedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) för perioden 2014-09-01 
– 2014-11-30 (nedanstående redovisade beslut tagna av 
arbetsutskottet är inte inkluderade). 

Individärenden: 
Arbetsutskott 8 oktober 2014 

1. Ansökan om placering enligt 4 kap. 1 § och 5 kap. 7 § SoL 

2. Ansökan om placering enligt 4 kap. 1 § och 5 kap. 7 § SoL 

Arbetsutskott 19 november 2014 

1. Ansökan om andrahandskontrakt enligt 4 kap. 1 § SoL 

2. Ansökan om andrahandskontrakt enligt 4 kap. 1 § SoL  

3. Ansökan om fortsatt placering enligt 4 kap. 1 § och 5 kap. 7 § SoL 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 62 Dnr 2014/12.000 

Meddelanden 

Redogörelse 
1. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt per 

2014-09-30, per 2014-10-31 och per 2014-11-30 
2. Protokoll från Kommunala pensionärsrådets sammanträde         

2014-09-30 (dnr 2014/2.006) 
3. Dom från Förvaltningsrätten i Växjö gällande överklagat beslut om 

avslag på ansökan om särskilt boende (dnr 2014/124.735) 
4. UN § 85, 2014-10-15 - Gränsdragning gällande insatser enligt lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade mellan 
Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden (dnr 2013/145.730) 

5. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att avsluta 
ärende gällande tillsyn på Svanens servicebostad (dnr 2014/48.734) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 
dessa till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 63 Dnr 2014/174.006 

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 
Förvaltningschef Rose-Marie Eriksson lämnar följande information 
till nämndens ledamöter: 

1. Inflyttningsdatum för de nya platserna i särskilt boende i 
modulhuset ”Solsidan” på Högåsen blir den 1 januari 2015, 
eventuellt kommer det vara möjligt att flytta in tidigare. Nämnden 
kommer att bjudas in till invigningen den 15 januari 2015. 

2. Ytterligare anpassning av Bryggarens lokaler behöver ske utifrån 
den brandtillsyn som gjordes av Värends Räddningstjänst i 
somras. Kommunens lokalsamordnare ser över vem som i så fall 
behöver stå för kostnaden. 

3. Förvaltningen har fått en ny tidsplan från AllboHus för 
byggnationen av den nya servicebostaden enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Servicebostaden 
beräknas vara klar i januari 2016. 

4. På grund av den stora arbetsbelastningen på arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster har en prioriteringslista gällande arbetsordningen 
tagits fram. 

5. Korttidsplatser enligt LSS kommer även att startas upp på 
Rådmannen på grund av stort behov av sådana platser. 

6. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort två ansökningar 
om utdömande av särskild avgift från nämnden för ej verkställda 
beslut hos Förvaltningsrätten i Växjö. Det gäller två ej verkställda 
beslut om bostad enligt LSS. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 64 Dnr 2014/174.006 

Information från ordföranden 

Redogörelse 
Ordförande tackar nämnden för ett gott samarbete under 
mandatperioden. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 65 Dnr 2014/174.006 

Övriga frågor 

Redogörelse 
Gunnel Nordahl (S) ställer frågan hur det fungerar med 
bemanningssystemet Timepool. Förvaltningschef Rose-Marie 
Eriksson svarar att det fungerar bra, även på helgen. 

Gunnel Nordahl undrar även hur det går med de vakanta tjänsterna 
som enhetschef. Rose-Marie Eriksson svarar att de två tjänsterna som 
enhetschef inom Funktionsstöd är tillsatta. Den nya enhetschefen på 
Bryggaren tillträdde sin tjänst den 1 december 2014. På Högåsen 
kommer en utökning med en tjänst som enhetschef att ske från den 1 
februari 2015. Det är oklart hur det blir med den vakanta tjänsten som 
biträdande enhetschef på Högåsen. 

Maria Magnusson Everthsson (AA) vill som vice ordförande tacka 
nämnden för ett gott samarbete under mandatperioden. 

Även Roland Axelzon (C) vill tacka nämnden för gott samarbete. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 


