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Omsorgsnämnden 

 

Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 12 mars 2041 kl. 13.15 – 15.30 

 

 

Justerade 

paragrafer 

Ajournering under § 17 kl. 14.15 – 14.30 och mellan § 17 och § 18 kl. 14.50 – 

15.00. 

 

15 - 23 

 

 

Beslutande 

 

 

Helen Gustavsson (M), ordf. 

 

 

 

 Kia Johnsson (M)  

 Lena Nikolausson (KD)  

 Bengt-Olof Söderström (FP) Ersätter Lars Andersson (FP) 

 Johnny Lundberg (S) Ersätter Rose-Marie Larsson (S) 

 Erik Olofsson (S)  

 Sonia Muhletaler Salsamendi (S)  

 Gunnel Nordahl (S)  

 Margaretha Berggren (C)  

 Hanna Evelyndotter (MP) Ersätter Roland Axelzon (C) 

 Michael Nilsson (AA) Ersätter Maria Magnusson Everthsson (AA) 

 Margareta Viridén (AA)  

 Britt Karlsson (AA)  

   

   

Närvarande 

ersättare 

Ulla Edholm (V) § 15 - 23  

   

Övriga deltagare Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef  

§ 15 - 23  

Peggy Hall, förvaltningssekreterare  

§ 15 - 23 

 

 

Jeanette Josefsson, personalsekreterare  

§ 15 

Marianne Stark, utredare § 16 - 18 
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Justering tid och 

plats 

Alvesta 2014-03-14 kl. 09.00  

Sekreterare 
 

 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

 

 Helen Gustavsson (M)   

Justerare 
 

 

 

 

 

Gunnel Nordahl (S) 

 

 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-03-12 

Anslaget under tiden 2014-03-17 – 2014-04-07 

Förvaringsplats  Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 

Underskrift   

 Peggy Hall  

  Utdragsbestyrkande 
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ON § 15 Dnr 2014/41.020 

Grundläggande kompetenskrav för omsorgspersonal 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 19, 26 februari 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 30 januari 2014 

Redogörelse 

Medarbetare med rätt kompetens är både viktigt och nödvändigt för att 

nå målen i verksamheten men också för att medarbetarna ska ha rätt 

förutsättningar för att klara sitt uppdrag på bästa sätt. Kompetens är 

såväl formell utbildning som vilja och förmåga att omsätta formell 

kunskap och färdigheter. För närvarande finns krav på reell kompetens 

för omsorgspersonal inom omsorgsförvaltningen innebärande förmåga 

och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och 

färdigheter. För att säkerställa att det finns medarbetare med rätt 

kompetens föreslås omsorgsnämnden besluta att förutom krav på reell 

kompetens även ställa krav på formell kompetens i form av 

grundutbildning, i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer och 

vägledning (SOSFS 2011:12). 

Beredning 

ON AU § 19 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att förutom krav på reell kompetens för 

omsorgspersonal även ställa krav på formell kompetens i form av 

grundutbildning, i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer och 

vägledning, för att säkerställa att det finns omsorgspersonal med rätt 

kompetens. Beslutet gäller från och med den 1 april 2014. 

Protokollet ska skickas till 

Personalkontoret 

Akten 
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ON § 16 Dnr 2014/23.001 

Administrativa bemanningsbehovet på det centrala 
förvaltningskontoret 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 17, 26 februari 2014 

2. Utredning – Administrativa bemanningsbehovet på det centrala 

förvaltningskontoret, 15 januari 2014 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden beslutade den 5 maj 2013 att ge förvaltningschefen i 

uppdrag att ta fram handlingsplaner för minskade nettokostnader inom 

förvaltningen. Ett av uppdragen var att ta fram underlag för bedömning 

av det administrativa bemanningsbehovet på det centrala 

förvaltningskontoret. På uppdrag av förvaltningschefen har en utredning 

gällande bemanningsbehovet genomförts där bland annat intervjuer 

gjorts med tre tjänstemän på det centrala förvaltningskontoret samt med 

tre enhetschefer. I utredningen görs även jämförelser avseende 

administrativ bemanning i andra kommuner. 

Utredaren anser att det centrala förvaltningskontorets nuvarande 

bemanning inte kan minskas ytterligare mot bakgrund av de krav som 

verksamheten har att leva upp till. Vidare ifrågasätter utredaren om 

det i en kommun av Alvestas storlek är en rimlig arbetsbörda för 

förvaltningschefen att både ha det yttersta ansvaret för verksamheten 

och direkt personalansvar inte bara för den centrala staben utan också 

för enhetscheferna.  

Förvaltningschefen informerar på sammanträdet om de olika 

befattningarna som finns på staben. 

Beredning 

ON AU § 17 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att lägga ärendet med godkännande till 

handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 17 Dnr 2014/40.735 

Behov av ytterligare boendeplatser i väntan på att det nya 
särskilda boendet står klart 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 16, 26 februari 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 25 februari 2014 

Redogörelse 

Sedan någon månad råder det en allvarlig brist på särskilda 

boendeplatser i kommunen och den aktuella boendebristen behöver 

lösas i väntan på att det nya särskilda boendet står klart. Enligt 

Socialtjänstlagen 2 kap. 4 § har varje nämnd ansvar för att den egna 

verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett i övrigt 

tillfredsställande sätt. Den akuta platsbristen påverkar både 

verksamhetens kvalitet och kostnader då brukare inte kan få sina 

beslut verkställda i skälig tid och förvaltningen därigenom riskerar 

höga viteskostnader samt kostnader på lasarettet för utskrivningsklara 

då det saknas lediga platser i kommunen.  

Förvaltningen har undersökt olika alternativ till hur den akuta 

platsbristen tillfälligt ska kunna lösas då situationen i nuläget inte är 

hållbar. De möjligheter som setts över är att köpa platser i annan 

kommun, att blockhyra ett privat boende eller att uppföra ett tillfälligt 

boende genom en tillfällig byggnation i form av ett modulhus. 

Förvaltningen förordar det sistnämnda alternativet, en tillfällig 

byggnation, av kvalitets- och arbetsmiljömässiga skäl. Vidare förordas 

att byggnationen uppförs på Högåsens tomt som är detaljplanelagd för 

bostäder. Därigenom får man även en närhet till den personal och de 

befintliga faciliteter som finns på Högåsen.  

På sammanträdet lämnades ytterligare information gällande bland 

annat kostnader för alternativen. 

Beredning 

ON AU § 16 

Yrkanden 

Helen Gustavsson (M), Kia Johnsson (M), Lena Nikolausson (KD), 

Gunnel Nordahl (S), Sonia Muhletaler-Salsamendi (S), Johnny 

Lundberg (S) och Margaretha Berggren (C) yrkar bifall till 

beslutsförslaget. 
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Sammanträdet ajourneras 14.15 – 14.30.  

Beslut 

1. Omsorgsnämnden beslutar att tillskapa 12 tillfälliga särskilda 

boendeplatser genom en tillfällig byggnation på Högåsens tomt i 

avvaktan på att det nya särskilda boendet står klart.  

2. Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avsätta medel för den årliga 

driftskostnaden för den tillfälliga byggnationen i 

omsorgsnämndens budget från år 2015 till dess att det nya 

särskilda boendet står klart med anledning av att det rör sig om en 

verksamhetsförändring avhängit en volymökning. 

3. Omsorgsnämnden beslutar att ansöka hos kommunfullmäktige om 

ett extra investeringsutrymme i budgeten under 2014 på totalt 0.8 

mkr, varav 0.6 mkr för inköp av inventarier och 0.2 mkr för 

installation av trygghetslarm, till den tillfälliga byggnationen på 

Högåsens tomt. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten  
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ON § 18 Dnr 2014/42.730 

Utveckling av eHälsa 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 18, 26 februari 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 18 februari 2014 

Redogörelse 

För år 2014 har staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

tecknat en överenskommelse om regionalt stöd för utveckling av 

eHälsa. Kommunerna i Kronobergs län har således möjlighet att 

ansöka om stimulansmedel för utvecklingen av eHälsa i länet. Ett av 

villkoren för att kunna ansöka om stimulansmedel är att varje 

kommun i länet senast den 31 mars 2014 visar ett beslut från relevant 

nämnd att påbörja processen att etablera ”trygghet, service och 

delaktighet i hemmet genom digital teknik” inklusive att övergå till 

digitala trygghetslarm. I processen ska ingå, en långsiktig plan för 

finansiering, organisering och samverkan inom eHälso-området.  

Nämnden har tidigare tagit ett beslut om att förvaltningen ska arbeta 

med e-teknik (ON § 40). 

Beredning 

ON AU § 18 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. ge förvaltningen i uppdrag att påbörja processen med att övergå 

till digital teknik för samtliga trygghetslarm och därmed skapa 

möjligheten för ökad trygghet, delaktighet och service i hemmet 

2. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för 

finansiering, organisation och samverkan inom området eHälsa 

Protokollet ska skickas till 

Regionförbundet Södra Småland 

Akten 
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ON § 19 Dnr 2014/46.000 

Information från förvaltningschef  

Redogörelse 

Förvaltningschef Rose-Marie Eriksson lämnar följande information 

till omsorgsnämnden: 

1. Förvaltningen har tillsammans med kommunledningskontoret 

påbörjat arbetet med projekteringen av det nya särskilda boendet. 

En projektorganisation för arbetet har tagits fram. Projekteringen 

beräknas vara klar i början av 2015 och byggstart beräknas bli i 

augusti 2015. I början av 2017 beräknas boendet stå klart. 

Kommunchefen och omsorgsförvaltningens förvaltningschef har 

fått i uppdrag att arbeta med utredningen gällande 

trygghetsboende. 

2. Kommunstyrelsen har tagit beslut om att föreslå 

kommunfullmäktige besluta om nytt LSS-boendet i Alvesta. 

3. Omsorgsförvaltningen fick ta emot första pris på Alertdagen i 

Växjö den 5 mars för sitt arbete med äldres munhälsa inom Senior 

Alert. 

4. Förvaltningschefen upplever att det är mycket stress inom 

organisationen gällande besparingen, bland annat är 

enhetscheferna stressade av arbetssituationen.  

5. Lönerevision inom förvaltningen startar den 24 mars. 

6. Förvaltningen har fått en förfrågan från Linnéuniversitetet 

angående att vara med som referensstöd i ett projekt gällande 

anhörigvårdare. 
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ON § 20 Dnr 2014/46.000 

Information från ordföranden 

Redogörelse 

Omsorgsnämndens ordförande, Helen Gustavsson (M), lämnar 

följande information till omsorgsnämnden: 

1. Ordföranden har fått samtal från föräldrar vars barn har beslut 

inom Funktionsstöd. Ordföranden håller på och tittar närmare på 

tre fall. 
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ON § 21 Dnr 2014/24.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

1. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2014-02-01 – 2014-02-28 

2. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2014-01-01 – 2014-01-31  

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. 

Arbetsutskott 26 februari 2014 

Individärenden: 

1. Ansökan om bistånd i form av andrahandskontrakt enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. 1 § 

2. Ansökan om placering enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. 1 § 

och 5 kap. 7 § 

3. Anmälan av ordförandebeslut gällande ansökan om bistånd i form 

av andrahandskontrakt enligt Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap. 1 § 

Tabellerna i beslutsunderlaget 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 2014-

01-01 – 2014-02-28 (ovanstående redovisade beslut av arbetsutskottet 

är inte inkluderade). 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbeslut. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 22 Dnr 2014/12.000 

Meddelanden 

Redogörelse 

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

2014-01-01 – 2014-02-28 

2. Dom från Förvaltningsrätten i Växjö gällande överklagan av 

avslagsbeslut gällande utökad personlig assistans                       

(dnr 2013/160.108) 

3. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande lex 

Maria-anmälan (dnr 2013/134.749) 

4. Omsorgsförvaltningens och utbildningsförvaltningens 

gemensamma yttrande till kommunstyrelsen gällande motion (MP) 

om en kommungemensam måltidspolicy och kostenhet (dnr 

2014/16.737) 

5. Skrivelse till Alvesta kommun från Ragnar Carlsson, ordförande i 

PRO Alvesta samorganisation, gällande sparkraven inom 

äldreomsorgen (dnr 2014/36.730) 

6. Protokoll från Kommunala pensionärsrådets sammanträde 26 

februari 2014 (dnr 2014/02.006) 

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 

dessa till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 23 Dnr 2014/46.000 

Övriga frågor 

Redogörelse 

Nämnden hade inga övriga frågor vid dagens sammanträde. 

 

 

 

 

 

 


