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Omsorgsnämnden 

 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 28 september 2017 kl. 13.15 – 16.05 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 46 och § 47 kl. 14.45 – 15.00 

 

42 - 52 

 
 
Beslutande 

 

 

Mats Martinsson (S), ordf. 

 

 

 
 Sonia Muhletaler Salsamendi (S)  
 Hans Paulin (S)  
 Ingegerd Alm (S) Ersätter Jessica Håkansson (S) 
 Johny Haraldsson (C), 1:e vice ordf.  
 Margaretha Berggren (C)  
 John-Erik Pettersson (M) Ersätter Mikael Johansson (M), 2:e vice ordf. 
 Helen Gustavsson (M)  
 Margareta Viridén (AA)  
 Britt Karlsson (AA) 

David Kristiansson (SD) 

 

   
   
Närvarande ersättare Gunnel Nordahl (S) 

Mehdi Zullufi (S) § 43 - 52 

Ola Andersson (V) 

 
   
Övriga deltagare Mats Hoppe, förvaltningschef 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare 

Per Elmgren, ekonom § 42 - 43 
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Justering   
Justerare Britt Karlsson, (AA)  

Plats och tid Alvesta 2017-09-29  
 
 
Underskrifter 
 

  

 
Sekreterare 

 
 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

 

 Mats Martinsson (S)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Britt Karlsson (AA) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligen inom tre veckor 

från det datum då protokollet anslogs. 

 Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-09-28 

Anslaget under tiden 2017-10-02 – 2017-10-23 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  

  Utdragsbestyrkande 
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ON § 42 Dnr 2017/4.006 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställdes enligt följande: 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordning s. 3 

4. Delårsbokslut med prognos per augusti 2017 s. 4 

5. Överflytt av socialpsykiatrin i Alvesta kommun, förslag om ett 

helhetsansvar s. 5 

6. Utvärdering av semesterperioden 2017 s. 7 

7. Information om sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen s. 8 

8. Information om organisationsförändring inom omsorgs-

förvaltningen s. 9 

9. Information från ordföranden s. 10 

10. Information från förvaltningschef s. 11 

11. Redovisning av delegationsbeslut s. 12 

12. Meddelanden s. 13 

13. Övriga frågor s. 14 
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ON § 43 Dnr 2017/150.042 

Delårsbokslut med prognos per augusti 2017 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 54, 14 september 2017 

2. Bilaga 1 – Delårsbokslut januari-augusti 2017 

3. Bilaga 2 – Prognos måluppfyllelse 2017 

Redogörelse 

På sammanträdet redogjordes för delårsbokslut per augusti 2017. 

Gällande måluppfyllelsen har kommunfullmäktige angett tre mål som 

nämnden ska återrapportera: kontinuitet inom hemtjänsten, nöjdhet på 

särskilt boende samt nöjdhet i hemtjänst. I nuläget bedöms att målet 

nöjdhet i hemtjänst inte uppfylls. Mätning görs dock först i oktober. 

Helårsprognosen för omsorgsnämnden 2017 visar per augusti på en 

negativ avvikelse mot budget om 14,1 miljoner kronor. Avvikelsen 

beror till stor del på att personalkostnaderna är högre än vad som är 

budgeterat, i synnerhet inom äldreomsorgen. Det finns en osäkerhet i 

prognosen eftersom det är flera aktiviteter som genomförs under 

hösten för att minska personalkostnaderna. Bland annat pågår sedan 

ett tag tillbaka ett arbete med att grundbemanningen (behovsanpassad 

bemanning) ska överensstämma med lagd budgetram. Vidare arbetas 

med att minska sjukfrånvaron samt med att utveckla E-hälsa och 

därigenom kunna erbjuda fler tekniska lösningar. 

Arbetsutskottet har gett ordförande i uppdrag att ta fram en skrivelse 

för att anmäla den prognostiserade budgetavvikelsen till kommun-

fullmäktige (ON AU § 54/2017). Ordförande informerade om 

innehållet i skrivelsen på sammanträdet. 

Beredning 

ON AU § 54 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut med prognos 

per augusti 2017. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomienheten 
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ON § 44 Dnr 2017/87.001 

Överflytt av socialpsykiatrin i Alvesta kommun, förslag om 
ett helhetsansvar 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 57, 14 september 2017 

2. Utredning, 8 september 2017 

3. Budgetsammanställning, 7 september 2017 

4. NIF § 33, 28 juni 2017 

5. ON § 29, 14 juni 2017 

Redogörelse 

På uppdrag av förvaltningen för individ- och familjeomsorg och 

omsorgsförvaltningen har en extern utredare utarbetat ett förslag om 

ett helhetsansvar för socialpsykiatrin i Alvesta kommun. Utredaren 

bedömer att det finns en betydande potential i att utveckla stödet och 

insatserna genom en sammanläggning av socialpsykiatrin med en 

helhetsansvarig nämnd. Omsorgsnämnden och nämnden för individ 

och familjeomsorg har behandlat förstudien i ärendet under våren 

2017 och beslutade i samband med detta att inriktningen ska vara att 

verksamheten inom socialpsykiatrin överförs från omsorgsnämnden 

till nämnden för individ och familjeomsorg (ON § 29 och NIF § 33). 

Förvaltningarna fick i uppdrag att vidare utreda frågan inför ett 

slutgiltigt beslut som behöver fattas av kommunfullmäktige. 

En utredning som preciserar överflytten av verksamheten inom social-

psykiatrin från omsorgsnämnden till nämnden för individ och 

familjeomsorg har tagits fram. Utredaren lämnar förslag på 

ansvarsfördelning mellan omsorgsnämnden och nämnden för individ- 

och familjeomsorg för att överflytten av huvudansvaret för 

socialpsykiatrin från omsorgsnämnden till nämnden för individ- och 

familjeomsorg ska medföra positiva effekter för den enskilde. 

I underlaget om budgeten finns ett fel gällande psykiatrisjuksköterka. 

Det korrekta är en användning på 0,50 av tjänsten motsvarande en 

budget på 306 tkr. 

Beredning 

ON AU § 57 

Beslut 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Verksamheten i socialpsykiatrin inom Alvesta kommun överförs 

från omsorgsnämnden till nämnden för individ och familjeomsorg, 
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med undantag för personer med en kombination av geriatrisk och 

psykiatrisk diagnos och som samtidigt är i behov av särskilt 

boende, från den 1 januari 2018. Ändringar görs i respektive 

nämnds reglemente motsvarande beslutet. 

2. Det samlade budgetanslaget för verksamheten på 12 607 tkr, enligt 

budget 2017, ska tillföras nämnden för Individ och familjeomsorg 

vid verksamhetsövergången. 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

3. En utvärdering av konsekvenserna av förändringen för brukare och 

verksamhet genomförs efter ett år. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 
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ON § 45 Dnr 2017/151.739 

Utvärdering av semesterperioden 2017 

Redogörelse 

På sammanträdet informeras om hur det har fungerat i verksamheten 

under semesterperioden. Någon enhet har haft problem gällande 

bemanningen bland annat då vikarier hoppat av i sista stund. De flesta 

vikarier har gjort ett mycket bra jobb och förvaltningen arbetar på att 

få dem att återkomma nästa sommar.  

Det har varit tufft gällande sjuksköterskebemanningen då det varit 

svårt att rekrytera semestervikarier. Förvaltningen kommer att göra en 

analys av vad man kan göra för att förbättra situationen inför nästa 

sommar. 
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ON § 46 Dnr 2017/43.020 

Information om sjukfrånvaron inom omsorgsförvaltningen 

Beslutsunderlag 

1. Statistik, 31 juli 2017 

Redogörelse 

På sammanträdet redogjordes för den senaste sjukfrånvarostatistiken. 

Sjukfrånvaron ligger fortsatt på en hög nivå men har minskat något 

sedan i våras. I takt med att korttidssjukfrånvaron minskar ökar 

långtidssjukskrivningarnas procentuella andel av förvaltningens totala 

sjukfrånvaro. Förvaltningen har påbörjat ett arbete tillsammans med 

personalenheten med fokus på långtidssjukskrivningarna. Det har även 

bildats en arbetsgrupp i kommunen som kommer att arbeta med frågan 

kring att minska sjukfrånvaron. 
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ON § 47 Dnr 2017/96.001 

Information om organisationsförändring inom omsorgs-
förvaltningen 

Redogörelse 

På sammanträdet informerades om läget gällande den kommande 

organisationsförändringen. Förvaltningen står inför ett antal 

utmaningar framöver bland annat till följd av den prognostiserade 

befolkningsutvecklingen där andelen personer i befolkningen över 80 

år bedöms öka från år 2022. Vidare har förvaltningen en längre 

genomsnittlig boendetid på särskilt boende jämfört med andra 

kommuner vilket till viss del bedöms bero på att det inte finns 

tillräckligt med bra bostäder för äldre i kommunen. Förvaltningen 

kommer också att stå inför stora utmaningar framöver vad gäller 

personalförsörjningen. 

För att möta och arbeta med de utmaningar förvaltningen står inför 

kommer organisationen att ändras så att tjänsten som omsorgschef 

ersätts med tre verksamhetschefer för varsitt av områdena Särskilt 

boende, Ordinärt boende och Funktionsstöd. Rekryteringen av de tre 

verksamhetscheferna är avslutad. Myndighetskontoret och hemsjuk-

vården kommer att organisatoriskt vara placerade direkt under 

förvaltningschefen.  

Den nya organisationen träder formellt i kraft den 1 januari 2018. 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-09-28 10(14) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 48 Dnr 2017/8.006 

Information från ordförande 

Redogörelse 

Omsorgsnämndens ordförande Mats Martinsson (S) hade ingen 

information att ge vid dagens sammanträde. 
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ON § 49 Dnr 2017/9.006  

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 

Förvaltningschef Mats Hoppe informerade nämnden om följande: 

1. En förhandling kommer att hållas med Kommunal gällande 

hemtjänst natt och delegeringar. 

2. Förvaltningschefen redogjorde för delar av forskningsrapporten 

”Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?”. 
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ON § 50 Dnr 2017/6.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

1. Lista över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för perioden 

2017-08-01 – 2017-08-31 

2. Lista över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för perioden 

2017-07-01 – 2017-07-31 

3. Lista över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för perioden 

2017-06-01 – 2017-06-30 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt 

till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt delegations-

ordning 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 2017-06-01 

– 2017-08-31. 

Övriga delegationsbeslut 

För perioden 2017-06-08 – 2017-09-21 finns följande övriga 

delegationsbeslut att anmäla: 

- Beslut att inte lämna ut allmän handling, fattat av socialt ansvarig 

samordnare 2017-08-18 (dnr 2017/139.000) 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegations-

besluten. 
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ON § 51 Dnr 2017/7.006 

Meddelanden 

Redogörelse 

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

per 2017-06-30, 2017-07-31 och 2017-08-31 (dnr 2017/7.006) 

2. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 14 september 2017 

(dnr 2017/3.006) 

3. KS § 103 – Beslut om hantering av Ingvar Ericssons gåva till 

Torsgården, 12 september 2017 (dnr 2017/66.046) 

4. Protokoll från kommunala pensionärsrådets sammanträde 6 

september 2017 (dnr 2017/12.103) 

5. Dom i mål 2077-17, 8 augusti 2017 (dnr 2017/107.735) 

6. Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som ej 

verkställts inom tre månader, 30 juni 2017 

7. NIF § 46, 28 juni 2017 – Beslut om basfinansiering av halva 

avgiften för regionala stödstrukturen (dnr 2017/92.106) 

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 

dessa till handlingarna. 
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ON § 52 Dnr 2017/10.006 

Övriga frågor 

Redogörelse 

Inga övriga frågor lyftes vid dagens sammanträde. 

 

 

 

 


