
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-12-16 1(12) 

Omsorgsnämnden 

 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 16 december 2015 kl. 13.15 – 

15.40 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 66 och § 67 kl. 14.45 – 15.15 

 

61 - 70 

 
 
Beslutande 

 

 

Mats Martinsson (S), ordf. 

 

 

 
 Sonia Muhletaler Salsamendi (S)  
 Hans Paulin (S)  
 Jessica Madsen (S)  
 Johny Haraldsson (C), 1:e vice ordf.  
 Margaretha Berggren (C)  
 Mikael Johansson (M), 2:e vice ordf.  
 Kia Johnsson (M) Ersätter Helen Gustavsson (M) 
 Maria Magnusson Everthsson (AA)  
 Britt Karlsson (AA) 

David Kristiansson (SD) § 62-70 

Ola Andersson (V) § 61 

 

 
Ersätter David Kristiansson (SD) § 61 

   
   
Närvarande ersättare Ingegerd Alm (S) § 61 - 70 

Håkan Karlsson (S) § 61 - 70 

Kent Mandorff (MP) § 61 - 70 

Ola Andersson (V) § 62 - 70 
   
Övriga deltagare Håkan Fridell, fordonsansvarig § 61 

Dannijel Nygren Abrezol, ekonom  

§ 62 - 63  

Anneli Harnegård § 65 

 

 

Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef 

§ 61 - 70 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare      

§ 61 - 70 
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Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 
Justering tid och plats Alvesta 2015-12-17 kl. 12.00  

Sekreterare 
 

 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      

 Mats Martinsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Mikael Johansson (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2015-12-16 

Anslaget under tiden 2015-12-18 – 2016-01-07 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 
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ON § 61 Dnr 2015/193.000 

Information om kommunens energi- och klimatstrategi 

Underlag 

1. Energi- och klimatstrategi inkl. handlingsplan, 27 oktober 2015 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige antog den 27 oktober 2015 Energi- och klimat-

strategi inklusive handlingsplan för Alvesta kommun (KF § 34). 

Fordonsansvarig på omsorgsförvaltningen informerade på 

sammanträdet om vilken påverkan energi- och klimatstrategin har på 

omsorgsnämndens verksamheter, bland annat vad gäller 

förvaltningens fordon.  

Ett av målen i strategin är att till år 2020 skall alla kommun-

koncernens personbilar/lätta lastbilar köras på förnybara drivmedel. 

Omsorgsförvaltningen har i nuläget 52 fordon i verksamheten varav 

samtliga drivs med fossila bränslen. Förvaltningen har provat en elbil i 

verksamheten under året, dock har det visat sig vara en del problem 

med den vad gäller räckvidden.  

I enlighet med de åtgärder för att nå målen som tas upp i strategin 

kommer en avvecklingsplan för förvaltningens fordon som drivs på 

fossila bränslen att tas fram och presenteras för nämnden. I den 

kommer även kostnader som avvecklingen medför att redovisas. 

Fordonsansvarig informerade även om att det finns ett förslag att alla 

kommunens bilar ska vara märkta med Alvesta kommun. Sedan 

tidigare har förvaltningen haft som policy att inte märka hemtjänstens 

bilar.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 62 Dnr 2015/172.040 

Avstämning per oktober samt helårsprognos för 2015 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 72, 18 november 2015  

2. Tjänsteskrivelse, 11 november 2015 

3. Tabell över resultat av avstämning per oktober 2015 

Redogörelse 

För perioden januari till oktober 2015 har omsorgsnämnden en negativ 

avvikelse mot budget på 9,9 mkr. Helårsprognosen för 2015 visar på 

en totalt negativ avvikelse mot budget på 13,8 mkr.  

Funktionsstöd har en negativ avvikelse mot budget per oktober på 7,6 

mkr. Avvikelsen beror till viss del på att intäkterna varit lägre än 

budgeterat samt på en besparing som inte kunnat hämtas hem. Äldre-

omsorgen har för avstämningsperioden en negativ avvikelse mot 

budget på 3,7 mkr. Avvikelsen beror bland annat på höga löne-

kostnader under sommaren samt kostnader för utskrivningsklara på 

lasarettet som inte kunnat tas hem till kommunen. Nämnden har även 

fått viten på totalt 700 tkr för två ej verkställda beslut om bostad med 

särskild service. 

Beredning 

ON AU § 72 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av avstämning 

per oktober samt helårsprognos för 2015. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomi 

Akten 
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ON § 63 Dnr 2015/173.049 

Återrapportering av intern kontroll för 2015 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 74, 18 november 2015 

2. Återrapportering av omsorgsnämndens interna kontroll 2015, 11 

november 2015 

3. Anvisningar för intern kontroll 2015 – utbetalningar avseende 

löner, 6 november 2015 

4. Internkontrollplan 2015 

5. Kommunövergripande internkontrollplan 2015 

Redogörelse 

Förvaltningen har gjort en avstämning mot den kommunövergripande 

internkontrollplanen för 2015 samt omsorgsnämndens internkontroll-

plan för 2015 (antagen 2015-02-25, ON § 14). Förvaltningschef och 

ekonom redogjorde på sammanträdet för den interna kontroll som 

gjorts för 2015. 

Kommunövergripande har kontroll av delegationsordning, attest-

förteckning, analyslista för löner, utbetalningar, representation samt 

fördelning av arbetsmiljöuppgifter gjorts. 

Nämndens internkontrollplan för 2015 innehåller kontrollmomenten 

finansiella och verksamhetsmässiga mål samt attestförteckning. 

Fullmäktiges uppdrag följs och kontrolleras med hjälp av nämndens 

verksamhetspolicy. Internbudgeten följs löpande under året i enlighet 

med anvisningar från ekonomikontoret. Nämnden fattar årligen beslut 

om attestförteckning. 

Beredning 

ON AU § 74 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av intern 

kontroll för 2015. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomi 

Akten 
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ON § 64 Dnr 2015/161.006 

Sammanträdesplan 2016 

Beslutsunderlag 

2. ON AU § 75, 18 november 2015 

3. Förslag på sammanträdesplan, 9 november 2015 

4. ON § 54, 27 oktober 2015 

Redogörelse 

Enligt 3 kap. 10 § 3 st omsorgsnämndens reglemente ska nämnden 

senast på novembersammanträdet fastställa tiderna för kommande års 

ordinarie sammanträden. Ärendet lyftes bort från nämndens 

oktobersammanträde (2015-10-27, ON § 54) då revideringar i 

framtaget förslag behövde göras. Därför kan beslut om 

sammanträdesplan för nästkommande år tas först på nämndens 

decembersammanträde då inget sammanträde hålls i november. 

Beredning 

ON AU § 75 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget på samman-

trädesplan för 2016. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 65 Dnr 2015/171.704 

Verksamhetspolicy för omsorgsnämnden 2016-2018 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 73, 18 november 2015 

2. Förslag på verksamhetspolicy 2016-2018  

3. Verksamhetspolicy 2013-2015 för omsorgsnämnden 

Redogörelse 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på ny verksamhetspolicy 

2016-2018 för omsorgsnämnden. Förslaget utgår från den tidigare 

verksamhetspolicyn för 2013-2015. Visionen är densamma som 

tidigare: Livskvalitet – hela livet.  

Huvudsakliga förändringar rör framför allt nämndens mål, som har 

utökats med mål som förutom verksamhet även berör personal och 

ekonomi. Nyckeltalen har även ändrats något, bland annat har ett 

nyckeltal gällande genomförandeplaner lagts till. Vidare har 

nyckeltalet gällande sjukfrånvaron ändrats till att sjukfrånvaron inom 

förvaltningen ska minska med minst tre sjukdagar per anställd och år 

under perioden 2016-2018. 

Beredning 

ON AU § 73 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta förslaget på verksamhetspolicy 

2016-2018 för omsorgsnämnden. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 66 Dnr 2015/19.006  

Information från ordföranden 

Redogörelse 

Omsorgsnämndens ordförande Mats Martinsson (S) lämnade vid 

dagens sammanträde följande information till omsorgsnämnden: 

1. Rekryteringen av en ny förvaltningschef till omsorgsförvaltningen 

pågår. Intervjuer kommer att hållas inom kort. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 67 Dnr 2015/20.006 

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 

Förvaltningschef Rose-Marie Eriksson lämnade vid dagens 

sammanträde följande information till omsorgsnämnden: 

1. Arbetet med Äldrecenter fortskrider, förvaltningschefen har ingen 

ny information att lämna sedan den information som gavs på 

nämndens senaste sammanträde.  

2. Uppdraget som förvaltningen fått gällande en försöksverksamhet 

med servicepersonal är på gång. Nämnden kommer att få löpande 

rapportering kring detta. 

3. Förvaltningen har, tillsammans med förvaltningen för individ och 

familj, fått ca 750 tkr i prestationsersättning för arbetet med PRIO. 

4. Förvaltningscheferna på omsorgsförvaltningen och förvaltningen 

för individ och familj har beslutat att det i nuläget inte är aktuellt 

med en övergång för Psykiatrin till förvaltningen för individ och 

familj då utredningen kring detta inte är klar ännu. Istället kommer 

förvaltningarna att arbeta med att utveckla samverkan till dess att 

underlag för ett beslut är klart. 

5. Omsorgsförvaltningens vakanta tjänst som kostsamordnare 

kommer att utannonseras inom kort. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 68 Dnr 2015/23.006 

Övriga frågor 

Redogörelse 

Omsorgsnämndens ledamöter hade inga övriga frågor vid dagens 

sammanträde. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 69 Dnr 2015/182.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

1. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2015-11-01 – 2015-11-30  

2. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2015-10-01 – 2015-10-31 

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 2015–10-01 

- 2015-11-30 (nedanstående redovisade beslut tagna av 

arbetsutskottet är inte inkluderade). 

Individärenden 

Arbetsutskott 18 november 2015: 

1. ON AU § 70 - Ansökan om bostad med särskild service enligt 9 § 

9 p lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

2. ON AU § 71 - Ansökan om korttidsboende enligt 4 kap. 1 § och 5 

kap. 7 § socialtjänstlagen (SoL) 

Övriga delegationsbeslut för perioden 2015-10-21 – 2015-12-09: 

Anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 

2015-11-09. Beslutet är fattat av Socialt ansvarig samordnare, SAS. 

(dnr NOH 2015/150.749) 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegations-

besluten. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 70 Dnr 2015/12.006 

Meddelanden 

Redogörelse 

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

per 2015-10-31 och 2015-11-30 

2. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 4 december 2015 

(dnr NOH 2015/137.749) 

3. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 12 november 2015 

(dnr NOH 2015/108.749) 

4. Protokoll från Kommunala pensionärsrådets, KPR, möte den 19 

oktober 2015 (dnr NOH 2015/75.103) 

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 

dessa till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

 

 

 


