
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-02-05 1(17) 

Omsorgsnämnden 
 

Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 5 februari 2014 kl. 13.15 – 16.10 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 5 och § 6 kl. 14.35 – 14.55 
 
1 - 14 

 
 
Beslutande 

 
 
Helen Gustavsson (M), ordf. 

 
 
 

 Kia Johnsson (M)  
 Lena Nikolausson (KD)  
 Bengt-Olof Söderström (FP)  
 Rose-Marie Larsson (S)  
 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 Hanna Evelyndotter (MP) § 1 - 14 Ulla Edholm (V) § 1 – 5, 9 - 14 
   
Övriga deltagare Britt-Marie Gustavsson, controller § 1 

Marianne Stark, utredare § 2 - 4 
Petra Åhsberg, ekonom § 2 - 3 
Arnold Lennartsson, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska § 5 
Christina Andersson, socialt ansvarig 
samordnare § 6 - 9 
 

Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef 
§ 1 - 14 
Jenny Johansson, kommunsekreterare § 
1 - 14 
Peggy Hall, nämndsekreterare § 1 - 14 
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 Omsorgsnämnden 
 

 
   
 
Justering tid och plats Alvesta 2014-02-12       

Sekreterare 
 

 
 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      
 Helen Gustavsson (M)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Sonia Muhletaler Salsamendi (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 2014-02-05 
Anslaget under tiden 2014-02-13 – 2014-03-06 
Förvaringsplats  Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 
Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 

 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Omsorgsnämnden 
 

ON § 1 Dnr 2014/07.000 

Information om E-hälsa 

Redogörelse 
Verksamhetscontroller informerar om arbetet kring att utveckla E-
hälsa. E-hälsa är ett samlingsnamn på insatser, verktyg och processer 
som syftar till att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle 
och därigenom skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare.  

Kronobergs län har inför 2014 fått 1,5 mkr för utvecklingen av E-
hälsa i länet. Samtliga kommuner i länet har för 2014 gått med i 
samarbetet för att utveckla E-hälsa enligt de sex övergripande mål 
som Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting har 
satt upp och som man vill ska vara påbörjade senast vid utgången av 
2015. Dessa är: 

1. Införa samt öka antalet E-tjänster inom socialtjänsten.  
2. Alla medarbetare inom socialtjänsten ska ha tillgång till ”Säker 

roll och behörighetsidentifikation”, så kallade SITH:s kort.  
3. Införa mobil dokumentation och informationsåtkomst i 

hemtjänst och hemsjukvård 
4. En större andel av berörd personal ska komma åt relevant 

information i informationsverktyget Nationell Patientöversikt 
(NPÖ) 

5. Införande av digitala trygghetslarm 
6. E-hemtjänst 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Omsorgsnämnden 
 

ON § 2 Dnr 2014/26.007 

Omsorgsnämndens årsberättelse 2013 

Underlag 
1. Omsorgsnämndens årsberättelse för 2013 (utkast), 29 januari 2014 

Redogörelse 
Utredare samt förvaltningsekonom redogör för omsorgsnämndens 
verksamhet och ekonomi under 2013. 

I omsorgsnämndens årsberättelse sammanfattas verksamheten för år 
2013. Bland annat har förvaltningen under 2013 kvalitetscertifierats 
på guldnivå enligt Investors in People (IIP) samt fått pris för Best 
Branding 2013. Ett stort problem under året har varit den fortsatta 
bristen på boendeplatser. Årsberättelsen belyser även hur framtiden 
ser ut inom de olika verksamhetsgrenarna. Vidare presenteras 
verksamhetens nyckeltal samt måluppfyllelse för 2013. 

Vad gäller ekonomin redovisar nämnden en negativ avvikelse mot 
budget på 3 743 tkr för år 2013, vilket motsvarar 1,3 procent över 
budget. Den negativa avvikelsen kan hänföras till Funktionsstöd och 
beror bland annat på att lönekostnaderna varit 2,4 mkr högre än 
beräknat. Den beror även på Försäkringskassans ändrade regler 
gällande assistansersättning, på att brukare valt andra utförare än 
kommunen samt på en generell besparing på 1,3 mkr som 
verksamheten inte kunnat hämta in. Äldreomsorgen och 
stabsfunktionen har klarat sina delar av budgeten och i vissa fall även 
bidragit till att minska den totala negativa avvikelsen.  

 

 

  

Justeringsmännens sign 
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Utdragsbestyrkande 
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 Omsorgsnämnden 
 

ON § 3 Dnr 2014/08.040 

Överföring av investeringsmedel för 2013 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 2, 15 januari 2014 
2. Tjänsteskrivelse, 7 januari 2014 

Redogörelse 
Omsorgsförvaltningen har under 2013 påbörjat uppdatering av 
trygghetslarmssystemet (nytt avtal har skrivits) inom äldreomsorgen, 
vilket innebär stora kostnader. Kostnaden för inköp av larmdosor till 
Högåsen, Björkliden och Furuliden kommer i början på 2014 och 
beräknas bli ca 1 500 tkr. Omsorgsförvaltningen ansöker härmed om 
att få överföra 2013 års kvarvarande investeringsbudget på 1 535 tkr 
till år 2014. 

Beredning 
ON AU § 2 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att ansöka hos kommunfullmäktige om att 
få överföra 2013 års kvarvarande investeringsbudget på 1 535 tkr till 
år 2014. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Kommunstyrelsen 

 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Omsorgsnämnden 
 

ON § 4 Dnr 2013/121.730 

Svar på motion (S) om telefon på korttidsboenden 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 3, 15 januari 2014 
2. Tjänsteskrivelse, 6 december 2013 
3. KF § 107, 17 september 2013 
4. Motion, 10 september 2013 

Redogörelse 
I en motion redogör Robert Olesen (S) att patienter inlagda på 
landstingets vårdinrättningar har möjlighet att få telefon inkopplad till 
vårdplatsen utan att behöva skaffa nytt abonnemang. På kommunens 
korttidsboende finns inte denna möjlighet idag. Med anledning av 
detta föreslår Socialdemokraterna att korttidsboendena i kommunen 
utrustas på samma sätt som landstingets vårdinrättningar med 
möjlighet till patienttelefon. 

Förvaltningen har undersökt förutsättningarna och ser inte att det finns 
samma behov av patienttelefon på korttidsplatserna som på 
landstingets vårdinrättningar. Anledningen är dels att samtliga av 
äldreboenden har en väl fungerade service som det är nu och som 
motsvarar behovet samt dels att problematiken med säkerhet som 
landstinget har på sina vårdinrättningar inte finns på kommunens 
korttidsplatser. 

Beredning 
ON AU § 3 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med 
upprättad tjänsteskrivelse.  

Protokollet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

Robert Olesen (S) 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Omsorgsnämnden 
 

ON § 5 Dnr 2014/07.000 

Information om hjärtstartare på kommunens äldreboenden 

Underlag 
1. Svar på skrivelse angående hjärtstartare, 18 december 2012 

Redogörelse 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om vad som gäller 
kring hjärtstartare på kommunens äldreboenden mot bakgrund av att 
förvaltningen tackat nej till att ta emot en hjärtstartare från LRF att 
placera på Furulidens serviceboende i Moheda. 

Ett av motiven till att man ville placera en hjärtstartare på Furuliden 
var att den skulle vara lättillgänglig. Förvaltningen anser att det vore 
bättre ur tillgänglighetssynpunkt att placera hjärtstartaren på ICA i 
Moheda eftersom det ligger i centrum med närhet till skolan, 
sågverket och Furuliden. 
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Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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 Omsorgsnämnden 
 

ON § 6 Dnr 2014/09.792 

Krav på utdrag ur belastningsregister vid nyrekrytering av 
personliga assistenter 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 4, 15 januari 2014 
2. Utdrag ur Vägledningen för chefer och handläggare inom verksamheten för 

funktionsstöd, LSS 

Redogörelse 
Personer som inte har fyllt 65 år och som behöver omfattande stöd för 
att klara det dagliga livet kan ha rätt till personlig assistans enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Idag 
finns inom omsorgsförvaltningen inget krav på utdrag ur 
belastningsregistret vid nyrekrytering av personliga assistenter.  

Omsorgsnämnden föreslås därför besluta att den som kan vara aktuell 
för anställning som personlig assistent ska uppvisa utdrag ur 
belastningsregistret. 

Beredning 
ON AU § 4 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att utdrag ur belastningsregistret ska 
krävas vid nyrekrytering av personliga assistenter. Beslutet gäller 
från och med 1 mars 2014. 

Protokollet ska skickas till 
Personal 

 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-02-05 9(17) 

 Omsorgsnämnden 
 

ON § 7 Dnr 2014/10.002 

Delegation att uppdatera ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 5, 15 januari 2014 
2. Tjänsteskrivelse, 7 januari 2014 

Redogörelse 
Den 1 januari 2012 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete i kraft. Dessa föreskrifter ska tillämpas i arbetet med 
att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i 
verksamheten. 

Förvaltningen föreslår att endast ändringar av principiella 
ställningstaganden i ledningssystemet, där bland annat vägledningar i 
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) finns, skall till beslut i omsorgsnämnden. 

Övriga ändringar och uppdateringar ska kunna göras av ansvariga 
tjänstemän. 

Beredning 
ON AU § 5 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att endast ändringar av principiella 
ställningstaganden i ledningssystemet, där bland annat vägledningar i 
SoL och LSS finns, skall till beslut i omsorgsnämnden. Övriga 
ändringar och uppdateringar ska kunna göras av ansvariga tjänstemän.  

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden 
 

ON § 8 Dnr 2014/11.739 

Förenklad handläggning gällande hemtjänstinsatser inom 
äldreomsorgen 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 6, 15 januari 2014 
2. Tjänsteskrivelse, 7 januari 2014 

Redogörelse 
Förenklad handläggning innebär i nuläget att den som är 67 år eller 
äldre och bosatt i Alvesta kommun och som är i behov av hjälp har 
möjlighet att ansöka om vissa hemtjänstinsatser med förenklad 
handläggning. Dessa insatser är trygghetslarm, matdistribution, 
städning, tvätt och inköp/ärenden. Villkoren för att kunna få förenklad 
handläggning innebär ett behov på högst sex timmar per månad. 

Förvaltningen har gjort en översyn av förenklad handläggning och 
föreslår att omsorgsnämnden vid förenklad handläggning beslutar: 

1. höja åldern från 67 år till 75 år 
2. ta bort insatsen trygghetslarm och städning 
3. lägga till insatsen ledsagning 

Beredning 
ON AU § 6 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att höja åldern från 67 år till 75 år för att 
kunna ansöka om vissa hemtjänstinsatser med förenklad handläggning. 
Omsorgsnämnden beslutar även att de insatser som kan beviljas genom 
förenklad handläggning ska vara matdistribution, tvätt, ledsagning och 
inköp/ärenden. Förändringarna gällande förenklad handläggning börjar 
gälla 1 mars 2014. 

 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden 
 

ON § 9 Dnr 2013/79.001 

Korttidsplatser inom äldreomsorgen 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 7, 15 januari 2014 
2. ON § 32, 28 maj 2013 

Redogörelse 
Omsorgsnämnden beslutade den 28 maj 2013 att successivt minska 
äldreomsorgens korttidsplatser från 30 till 17 stycken. Kvar blev elva 
korttidsplaster på Asken och sex platser för avlastning till anhöriga, 
växelvis boende och för trygghetsbehov. Nämnden beslutade att 
verkställa beslutet successivt, dock senast 2013-09-01. 

Omsorgsförvaltningen verkställde beslutet 2013-09-01, då fanns det 
17 platser att tillgå enligt uppdraget från nämnden. Under hösten har 
behoven förändrats i kommunen, vilket medför att det beslutade 
antalet platser inte har varit tillräckligt för att tillgodose behovet. 

För närvarande är läget vad gäller antal korttidsplatser mycket 
ansträngt. Det har under januari 2014 funnits ett behov av fler 
korttidsplatser än de som finns bland annat på grund av att det varit 
många personer som vistats på korttidsboende i väntan på plats i 
särskilt boende. Man har dessutom varit tvungen att ha kvar personer 
på lasarettet i Växjö eftersom det inte har funnits platser i kommunen. 

Beredning 
ON AU § 7 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. revidera tidigare beslut om fördelningen av de elva 
korttidsplatserna samt övriga sex platser och ge förvaltningen i 
uppdrag att fördela platserna utifrån behov 

2. ge förvaltningschefen delegation på att i akuta situationer, i 
samråd med enhetschef, tillfälligt utöka antalet korttidsplatser i 
kommunen inom befintligt lägenhetsbestånd 

3. ge förvaltningschefen delegation på att köpa korttidsplatser i annan 
kommun under 2014 

 

Justeringsmännens sign 
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Omsorgsnämnden 
 

ON § 10 Dnr 2014/07.000 

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 
Förvaltningschef Rose-Marie Eriksson informerar omsorgsnämnden 
om följande: 

1. Socialstyrelsen rekommenderar att termen brukare används 
istället för omsorgstagare. I fortsättningen kommer därför 
förvaltningen använda sig av ordet brukare istället för 
omsorgstagare. 

2. Den vakanta tjänsten som enhetschef över handläggare, 
rehabiliteringen och boendesamordnare är tillsatt från och med 1 
februari 2014.  

3. Förvaltningen väntar på beslut från förvaltningsrätten gällande 
överklagandet av upphandlingen av trygghetslarm. 

4. Det har varit problem med förvaltningens telefoner under 
december och början på januari. Förvaltningen håller på att ta 
fram en handlingsplan för hur man ska gå tillväga vid 
eventuella framtida problem med telefonerna. 

5. Förvaltningen har fått medel i prestationsersättning från Senior 
Alert som ska delas ut i verksamheten. Bland annat kommer 
varje enhet få 20 tkr att använda i Senior Alerts anda. 

6. Utredning gällande möjligheten till entreprenad inom 
förvaltningens kostverksamhet är uppstartad. Det har även 
inkommit en motion till kommunfullmäktige från Miljöpartiet 
angående möjligheten att ha en gemensam kostorganisation i 
kommunen. Förvaltningen ska, tillsammans med utbildnings-
förvaltningen, lämna ett yttrande till kommunstyrelsen gällande 
motionen. 

7. Finns i nuläget inga krav enligt lagen vad gäller arbetskläder för 
omsorgspersonal. I dagsläget är det endast skyddskläder som 
gäller. 

8. I Kommunala pensionärsrådet har tillsatts en arbetsgrupp 
bestående av en representant från varje pensionärsorganisation, 
som har tagit fram en årsplanering inför 2014 års möten. 

9. Presentation av medarbetarundersökningen SKOP. Senast den 
30 april ska förbättringsområden för hela förvaltningen 
presenteras till kommunledningskontoret. Nämnden är ytterst 
ansvarig för arbetsmiljön på förvaltningen. 

10. Enhetscheferna upplever att de är tyngda av 2014 års 
besparingar. 
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Omsorgsnämnden 
 

ON § 11 Dnr 2014/07.000 

Information från ordförande 

Redogörelse 
Omsorgsnämndens ordförande, Helen Gustavsson (M), informerar 
omsorgsnämnden om följande: 

1. Nämndens ordförande kommer att bjuda in till ett 
presidienätverk inom kommunen för att arbeta med 
gränsdragningsfrågor och utveckla samarbete över 
förvaltningsgränserna.  

2. Nämndens ordförande, nämndens vice ordförande Maria 
Magnusson Everthsson (AA) och eventuellt någon tjänsteman 
från förvaltningen är inbjudna till PRO:s årsmöte den 19 
februari. 

 

  

Justeringsmännens sign 
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Omsorgsnämnden 
 

ON § 12 Dnr 2013/05.000 

Redovisning av delegationsbeslut 

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. 

Följande tabell (se nästa sida) redovisar antal fattade delegationsbeslut 
inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) för perioden 2013-12-01 – 2013-12-31. 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut. 
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Omsorgsnämnden 
 

Delegationsbeslut 2013-12-01 – 2013-12-31 
 
Bifall           Antal beslut 
Avlösarservice LSS 1 
Boendestöd  3 
Daglig verksamhet SoL 2 
Dagverksamhet SoL 2 
Förenklad handläggning  matdist. 2 
Förenklad handläggning larm 2 
Förenklad handläggning service 2 
Hemtjänst 43 
Korttidsplats 18 
Korttidsvistelse LSS 1 
Kontaktperson LSS 3 
Kontaktperson SoL 1 
Larm 30 
Ledsagarservice LSS 3 
Ledsagning SoL 1 
Matdistribution 22 
Särskilt boende SoL 6 
Personlig assistent 1 
Summa 143 
  
  
Avslag  
Kontaktperson LSS 1 
Personlig assistent 1 
 

 
 

  

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-02-05 16(17) 

Omsorgsnämnden 
 

ON § 13 Dnr 2014/12.000 

Meddelanden 

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

verkställt 2013-12-31 
2. Svar från Socialdepartementet till nämndens ordförande på 

brev med synpunkter angående Försäkringskassans striktare 
bedömning av assistansersättning (dnr 2011/219.739) 

3. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande 
lex Sarah-anmälan (dnr 2013/133.749) 

4. Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan 
Landstinget Kronoberg och länets social- och 
skolförvaltningar 2013-2015 (dnr 2013/168.701) 

5. Omsorgsförvaltningens och utbildningsförvaltningens 
gemensamma svar till kommunstyrelsen på ett 
medborgarförslag angående servering av mer viltkött i de 
kommunala köken (dnr 2014/17.737) 

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

ON § 14 Dnr 2014/07.000 

Övriga frågor 
Omsorgsnämnden har inga övriga frågor. 
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