
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-01-21 1(2) 

Omsorgsnämnden 
 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 25 februari 2015 kl. 13.15 – 16.10 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 14 och § 15 kl. 14.30 – 14.45 
 
13 - 22 

 
 
Beslutande 

 
 
Mats Martinsson (S), ordf. 

 
 
 

 Sonia Muhletaler Salsamendi (S)  
 Hans Paulin (S)  
 Jessica Madsen (S)  
 Johny Haraldsson (C), 1:e vice ordf.  
 Margareta Berggren (C)  
 John-Erik Pettersson (M) Ersätter Mikael Johansson (M) 
 Helen Gustavsson (M)  
 Maria Magnusson Everthsson (AA)  
 Britt Karlsson (AA) 

David Kristiansson (SD) 
 

   
   
Närvarande ersättare Ingegerd Alm (S) § 13 - 22 Kent Mandorf (MP) § 13 - 22 
   
Övriga deltagare Petra Åhsberg, förvaltningsekonom        

§ 13 - 14 
Fredrik Helgesson, konsult § 13 – 15 
Marianne Stark, utredare § 13 - 16 
Charlotte Karlsson, Kommunal § 13 - 22 
 
 
 

Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef 
§ 13 - 22 
Peggy Hall, förvaltningssekreterare      
§ 13 - 22 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-02-27 kl. 10.00  

Sekreterare 
 

 
 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      
 Mats Martinsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Hans Paulin (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 2015-02-25 
Anslaget under tiden 2015-03-02 – 2015-03-23 
Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 
Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden 
 

ON § 13 Dnr 2015/32.041 

Bokslut och årsberättelse för 2014 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 4, 11 februari 2015 

2. Årsberättelse för 2014  

3. Tabell över driftskostnad och investeringar 2014 

Redogörelse 
För år 2014 har omsorgsnämnden en negativ avvikelse mot budget på 
12,6 mkr, varav verksamheten funktionsstöd står för den största delen 
med en negativ avvikelse på 10,1 mkr.  

Inför 2014 fick nämnden en minskad budgetram jämfört med 
föregående år på 12 mkr. Nämnden fördelade sparbetinget på 
verksamheten funktionsstöd med 8.5 mkr, på äldreomsorgen med 2.5 
mkr och på förvaltningskontoret med 1.0 mkr. Förvaltningen har 
under det gångna året genomfört ett flertal genomlysningar och 
vidtagit ett antal åtgärder för att kunna nå en minskad kostnadsnivå. 

Bristen på boendeplatser har varit en viktig fråga under 2014. För att 
lösa bristen på platser i särskilt boende i väntan på att det nya 
äldrecentret ska stå klart under 2017 beslutades att bygga ett modulhus 
med 12 lägenheter på Högåsen. Vidare har även platser tillfälligt 
behövt köpas i annan kommun. Arbetet med projekteringen av en ny 
bostad med särskild service (LSS) avslutades under året och den nya 
bostaden beräknas i nuläget stå klar i början av 2016.  

Beredning 
ON AU § 4 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisning av bokslut och 
årsberättelse för 2014. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 14 Dnr 2015/29.049 

Internkontrollplan 2015 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 5, 11 februari 2015 

2. Förslag på internkontrollplan för 2015, 2 februari 2015 

Redogörelse 
Förvaltningen har upprättat förslag till internkontrollplan för 2015 för 
omsorgsnämndens verksamhetsområde. Internkontrollplanen är ett 
verktyg för att säkerställa att verksamheten uppfyller 
verksamhetsmässiga och ekonomiska mål.  

Enligt förvaltningens förslag på internkontrollplan ska följande två 
system/rutiner kontrolleras under 2015: 

1. Mål och budget 
2. Attestreglemente/leverantörsfakturor 

Beredning 
ON AU § 5 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta upprättat förslag på intern-
kontrollplan för 2015 för omsorgsnämndens verksamhetsområde. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 15 Dnr 2015/31.041 

Internbudget 2015 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 6, 11 februari 2015 

2. Internbudget 2015 och plan 2016-2017, 3 februari 2015 

Redogörelse 
Utifrån anslagen budgetram för omsorgsnämnden från kommun-
fullmäktige (KF § 121, 2014-12-16) har förvaltningschefen tagit fram 
förslag på driftbudget för 2015 och för planåren 2016-2017 samt 
förslag på investeringsbudget för 2015. Nämndens budgetram har 
utökats med 5.05 mkr jämfört med ramen för 2014. 

Förvaltningschefen föreslår omsorgsnämnden besluta om följande 
fördelning av driftbudget för år 2015 och för planåren 2016-2017 
(angett i tkr): 
 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 
Förvaltningskontoret 8 198 8 498 8 498 
Omsorgsnämnden 823 823 823 
Äldreomsorg inkl psykiatri 235 515 235 515 248 515 
Funktionsstöd 47 900 59 900 62 900 
Rehab 400 400 400 
Utveckling 800 800 800 
Totalt 293 636 305 936 321 936 

 
Nytt för i år är att nämnden även ska besluta om investeringsbudget. 
Förvaltningschefens förslag är att investeringsnivån för 2015 
sammanlagt ska vara 5 000 tkr och fördelas enligt följande (tkr): 

Byte av interna trygghetslarm för tre särskilda boenden 2 000 
Ny servicebostad utrustas med inventarier 1 000 
Inventarier 500 
Tekniska hjälpmedel 1 500 
Totalt 5 000 

 

Förslaget på internbudget för 2015 är förhandlat enligt 11 § 
medbestämmandelagen, MBL. De fackliga företrädarna hade inga 
invändningar mot förslaget (MBL-protokoll § 1, 2015-02-17). 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden 
 

Beredning 
ON AU § 6 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. godkänna förvaltningschefens förslag på driftbudget för omsorgs-
nämnden för 2015 samt för planåren 2016-2017, 

2. godkänna förvaltningschefens förslag på investeringsbudget för 
omsorgsnämnden för 2015. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden 
 

ON § 16 Dnr 2015/30.026 

Jämställdhetsplan 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 7, 11 februari 2015 

2. Förslag på jämställdhetsplan, 28 oktober 2014 

Redogörelse 
I diskrimineringslagen finns angivet att en jämställdhetsplan ska 
upprättas vart tredje år. Planen ska innehålla en översikt av åtgärder 
som krävs för att sträva mot en jämställd arbetsplats samt redovisa hur 
aktuella åtgärder ska genomföras. 

Samtliga förvaltningar har fått i uppdrag att ta fram en jämställdhets-
plan utifrån respektive verksamhet. Förvaltningarnas arbete kommer 
att ligga till grund för ny kommungemensam jämställdhetsplan för 
2016-2018. 

Planen ska utgå från tre åtgärdsområden: 

1. Antalet dagar männen tar ut föräldraledighet ska öka 
2. Det ska vara nolltolerans mot alla former av kränkningar, 

trakasserier och diskriminering 
3. Alvesta kommun ska förhindra att det finns osakliga 

löneskillnader 

Förslaget på jämställdhetsplan är förhandlat enligt 11 § 
medbestämmandelagen, MBL. De fackliga företrädarna hade inga 
invändningar mot förslaget (MBL-protokoll § 1, 2014-12-03). 

Beredning 
ON AU § 7 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på 
jämställdhetsplan. 

Protokollet ska skickas till 
Personal 

Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 17 Dnr 2015/33.002 

Revidering av delegationsordning 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 8, 11 februari 2015 

2. Förslag på delegationsordning, 3 februari 2015 

Redogörelse 
Enligt 6 kap. 33 § kommunallagen, KL, får en nämnd uppdra åt ett 
utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen 
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. Delegering av beslut sker för att möjliggöra en enkel och 
snabb handläggning av ärenden. Beslut som fattas enligt delegation 
ska anmälas till nämnden. 

I 6 kap. 34 § KL framgår vilka ärenden som inte får lov att delegeras, 
det handlar bland annat om ärenden som avser verksamhetens mål, 
inriktning, omfattning och kvalitet, framställningar eller yttranden till 
kommunfullmäktige samt ärenden som rör myndighetsutövning mot 
enskilda om de är av principiell beskaffenhet. 

En väsentlig förändring i förslaget på revidering av delegations-
ordningen gäller beslut om andrahandskontrakt (1.3) som tidigare var 
delegerat till arbetsutskott men som enligt förslaget istället delegeras 
till myndighetshandläggare. Vidare har förändringar gjorts gällande 
punkt 3.2 - 3.5, personlig assistans och ledsagarservice enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i enlighet med 
den Vägledning (LSS) som nämnden antagit (ON § 41, 2013-09-25, 
ON § 53, 2013-10-30 och ON § 72, 2013-12-03). Vidare har tillägg 
gjorts under punkt 5 gällande förvaltningslagen, FL, där delegat som 
tagit beslut även ges delegation att rätta eventuella uppenbara fel i 
beslutet enligt § 26 FL.  

Beredning 
ON AU § 8 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på 
revidering av delegationsordning för omsorgsnämnden. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden 
 

ON § 18 Dnr 2015/46.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

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

perioden 2015-01-01 – 2015-01-31 
2. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2014-12-01 – 2014-12-31 

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. 

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 2014-12-01 
– 2015-01-31 (nedanstående redovisade beslut tagna av 
arbetsutskottet är inte inkluderade). 

Individärenden 
Arbetsutskott 11 februari 2015: 

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

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

3. Ansökan om 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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Omsorgsnämnden 
 

ON § 19 Dnr 2015/12.006 

Meddelande 

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

per 2015-01-31 

2. Sammanställning av korttidsplatser per januari 2015 

3. Protokoll från MBL-sammanträde 17 februari 2015 

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 § 20 Dnr 2015/19.006 

Information från ordföranden 

Redogörelse 
Omsorgsnämndens ordförande Mats Martinsson (S) lämnar följande 
information till nämndens ledamöter: 

1. Ordförande deltog vid invigningen av modulhuset Solsidan på 
Högåsen den 12 februari 2015. Invigningen var välbesökt och 
många besökare var positiva till hur modulhuset har blivit. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 21 Dnr 2015/20.006 

Information från ordföranden och förvaltningschef 

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

1. Anbudstiden för byggnation av den nya servicebostaden enligt 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
har gått ut och ett företag har tilldelats kontraktet. 
Överklagandetiden löpte ut den 24 februari 2015 och 
förvaltningen har ännu inte hunnit få besked om något företag 
överklagat tilldelningsbeslutet hos förvaltningsrätten.  

2. På en nätverksträff i länet har frågan tagits upp om att 
kommunerna i länet behöver titta länsövergripande på 
gemensamma lösningar för placeringar inom psykiatrin på 
grund av höga kostnader för dessa. 

3. Minigolfbanorna i Hagaparken är dåliga och behöver rustas 
upp alternativt bytas ut helt. Att sköta om uthyrningen av dem 
är en sysselsättning inom psykiatrin. Det är oklart vem som 
ska stå för kostnaden gällande en upprustning av dem 
alternativt inköp av nya. 

4. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har gjort en anmälan 
enligt Lex Maria till inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
med anledning av att förvaltningen har brustit i de basala 
hygienrutinerna. 

5. Förvaltningen kommer under våren att ta fram en 
vårdhygienisk plan. När planen är framtagen ska förvaltningen 
utifrån den arbeta vidare med införande av arbetskläder till 
omsorgspersonalen. 

6. Förvaltningschefen kommer att undersöka möjligheterna att 
köpa platser i annan kommun med anledning av bristen på 
korttidsplatser i kommunen. Kommunens lokalsamordnare har 
fått information om hur det ser ut gällande förvaltningens brist 
på boendeplatser. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 22 Dnr 2015/23.006 

Övriga frågor 

Redogörelse 
Hans Paulin (S) undrar om det är planerat några studiebesök på 
enheterna för nämndens ledamöter? Förvaltningschef Rose-Marie 
Eriksson svarar att tanken är att ha nämndsmöten framöver ute på de 
olika enheterna. Dock skulle det gå att anordna en rundresa om 
intresse finns från ledamöterna. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 


