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Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Äldreboendet Björkliden, konferensrummet Storstugan, Sockenvägen 15, 

Vislanda den 25 februari 2019 kl. 13.15 – 16.05 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 7 och § 8 kl. 14.50 – 15.10 

 

1 – 13                                                                      Dnr:NOH 2019/1.006 

 
 
Beslutande 

 

Gunnel Nordahl (S)  

Martina Holmkvist-Lundström(S)  

Otto Berglund (S)  

Johnny Almlöf (S) Ersätter Lars-Olof Petersson (S), Ordf. 

Mikael Lindberg (C), 1:e vice ordf, Tjänstgörande mötesordf. 

Monica Pihl (C)  

Margaretha Berggren (C) Ersätter Ola Andersson (V) 

Christer Brincner (KD) 2:e vice ordf.  

Kia Johnsson (M)  

John-Erik Pettersson (M)  

Britt Karlsson (AA)  

Margaretha Viridén (AA)  

Yvonne Erlandson (SD) 

 

 
   
   
Närvarande ersättare Kent Mandorff (MP)  

Ulf Larsson (L)  

Elisabeth Berggren (AA)  

 

 

   
Övriga deltagare Mats Hoppe Förvaltningschef  

Marianne Stark Strateg   

Ingrid Gunnarsson Verksamhetschef §§ 1- 7  

Christina Andersson, Socialt ansvarig samordnare §§ 8-9  

Torbjörn Ekman Ekonom § 7  

Evalis Einarsson, Liridona Kurti, vikarierande nämndsekreterare 
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Justering   
Justerare Martina Holmkvist Lundström (S)  

Plats och tid Alvesta 2019-02-27 kl. 13.00  
 
 
Underskrifter 
 

  

Sekreterare 
 

 

 Liridona Kurti  

Ordförande 
 

 

 
Mikael Lindberg 1: vice ordf., Tjänstgörande mötesordf.
   

Justerare 
 

 
 
 
 

Martina Holmkvist Lundström (S) 

 
 

 
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 2019-02-25 

Anslaget under tiden 2019-02-28 – 2019-03-21 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 

Underskrift   
 Liridona Kurti  
  Utdragsbestyrkande 
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ON § 17  

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Dagordningen fastställdes enligt följande: 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordning  s.3 

4. Information om kommunfullmäktiges strategi för ett värdigt liv   

för äldre medborgare i Alvesta kommun s.4 

5. Trygghetsboende vid Högåsen, Alvesta s.5 

6. Information om mötesplatser s.6 

7. Årsrapport 2018 s.7 

8. Återrapportering åtgärdsplan för att få en budget i balans s.8 

9. Kvalitetsberättelse 2018 s.10 

10. Attestförteckning omsorgsförvaltningen s.11 

11. Information- och diskussionsärende s.12 

12. Redovisning av delegationsbeslut s.13 

13. Meddelanden s.14 
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ON § 18 Dnr 2019/31.730 

INFORMATION OM KOMMUNFULLMÄKTIGES STRATEGI 
FÖR ETT VÄRDIGT LIV FÖR ÄLDRE MEDBORGARE I 
ALVESTA KOMMUN 

Underlag 

1. Kommunfullmäktiges beslut, 2018-06-19 § 64 

2. Tjänsteskrivelse 2018-04-10 

3. AU § 3 2019-02-13 

Redogörelse 

Förvaltningschef redogör för strategin för ett värdigt liv för äldre 

medborgare i Alvesta kommun. 

 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 19 Dnr 2019/32.739 

TRYGGHETSBOENDE VID HÖGÅSEN I ALVESTA 

Beslutsunderlag 

1. Trygghetsboende Alvesta Högåsen, tjänsteskrivelse 4 februari 2019 

2. Preliminär kalkyl 

3. Ritning 

4. AU § 4 2019-02-13 

Redogörelse 

Med anledning av kommunfullmäktiges strategi för ett värdigt liv för 

Alvesta kommuns äldre medborgare har upphandling skett av 

byggandet av ett trygghetsboende vid äldreboendet Högåsen i Alvesta. 

Boendet omfattar en lägenhet för gemenskap, tre stycken 

trerumslägenheter och elva stycken tvårumslägenheter.  

Tilldelningsbeslut är tilldelat godkänd entreprenör med 

förutsättningen av ett godkännande av kommunfullmäktige. Detta är 

den andra upphandlingen som genomförts av trygghetsboende och 

sedan tidigare är ett trygghetsboende i Vislanda upphandlat. Samma 

entreprenör har tilldelats båda byggprojekten. 

Det inkomna anbudet inklusive moms, mark och avdrag för 

statsbidrag är på 17 200 000 kronor. Detta medför en preliminär 

årshyra för förvaltningen på 1 203 200 kronor, vars kostnad 

kompenseras av hyresintäkter från de boende.  

Förvaltningschefen föreslår omsorgsnämnden föreslå 

kommunfullmäktige godkänna anbudet och entreprenören samt att 

omsorgsnämnden anser att de preliminära hyresnivåerna för 

hyresgästerna är rimliga. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige godkänna 

anbudet och entreprenören samt att omsorgsnämnden anser att de 

preliminära hyresnivåerna för hyresgästerna är rimliga. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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ON § 20 Dnr 2018/165.730 

INFORMATION OM MÖTESPLATSER 

Underlag 

1. ON AU § 109 2018-12-05 

2. Tjänsteskrivelse 2018-11-19 

3. AU § 6 2019-02-13 

Redogörelse 

Verksamhetschefen redogör för det arbete som gjorts kring 

mötesplatser samt kommande planer.  
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ON § 21 Dnr 2019/33.042 

ÅRSRAPPORT 2018 

Beslutsunderlag 

1. Årsrapport för 2018  

2. AU § 7 2019-02-13 

Redogörelse 

I årsrapporten redogörs för nämndens bokslut och måluppfyllelse för 

2018 samt för hur verksamheten har utvecklats under det gångna året.  

Nämnden har inte lyckats nå kommunfullmäktiges tre mål för 

verksamheten. Målen avser nöjdheten hos de personer som har 

insatser inom ordinärt boende och särskilt boende och mäts enligt 

följande indikatorer; personalkontinuitet i ordinärt boende, nöjdhet 

inom ordinärt boende och nöjdhet inom särskilt boende. 

Nämndens bokslut visar en negativ avvikelse mot budget på 8,1 

miljoner kronor. Större delen av budgetavvikelsen finns områdena 

äldreomsorg och hälso- och sjukvård.  

En strategi för ett värdigt liv för Alvesta kommuns äldre medborgare 

antogs av kommunfullmäktige juni 2018. Strategin ställer individens 

behov som utgångspunkt för kommunens olika insatser, som därför 

behöver breddas till att omfatta uppsökande verksamheter, 

trygghetsboende och fler lägenheter lämpliga för äldre personer. 

Under 2018 har förvaltningen påbörjat denna omställning. Under 

2019 väntas denna omställning kunna påverka det ekonomiska 

resultatet positivt.  

Inom funktionsstöd så har planering pågått för att kunna tillskapa ett 

nytt boende kombinerat med ett korttidsboende och satellitlägenheter. 

Habiliteringsersättningen för personer med daglig verksamhet har 

höjts.  

Beslut 

Omsorgsnämndens beslutar att godkänna årsrapport för 2018. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomikontoret 
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ON § 22 Dnr 2019/34.042 

ÅTERRAPPORTERING AV ÅTGÄRDSPLAN FÖR ATT FÅ 
BUDGET I BALANS 

Beslutsunderlag 

1. KS § 136 2018-11-13 

2. Tjänsteskrivelse 2019-02-05 

3. AU § 8 2019-02-13 

Redogörelse 

Kommunstyrelsen uppdrog åt omsorgsnämnden 2018-11-13 att ta 

fram en åtgärdsplan för att långsiktigt uppfylla kravet på en budget i 

balans. Under 2018 ha prognoserna visat på underskott på mer än – 10 

miljoner kronor. Utfallet blev -8,1 miljoner kronor. Större delen av 

underskottet ligger inom områdena äldreomsorg och hälso- och 

sjukvård.  

I internbudgetarbetet inför 2019 har beaktats att Bryggaren läggs ner 

med 10 månaders effekt. Det innebär en kostnadsminskning med 

drygt 19 miljoner kronor. Detta åtgår till att finansiera och förstärka 

andra delar inom nämndens ansvarsområde som ökar i omfattning. 

Hemtjänsten ökar och för att inte antal platser i särskilt boende ska bli 

för lågt så öppnas temporärt 14 platser upp på Furuliden. Statsbidraget 

för förstärkning av äldreomsorgen har 2018 använts för finansiering 

av ett team ”Trygg och säker hemgång (TOSH). Statsbidraget upphör 

2019 men verksamheten behövs och nettokostnaden ökar. Även 

volymer och kostnader inom funktionsstöd ökar samtidigt som 

försäkringskassan i flera fall minskar bidragen till kommunen. 

Bryggaren nedläggning, kostnadsminskning 19,4  

Finansierar följande 

TOSH, Minskat statsbidrag   -5,4 

Ökning 14 platser Furuliden   -5,4 

Ökning och utbildningsinsats i hemtjänst  -3,1 

Arbetskläder, ökad kostnad   -0,5 

Björkliden, admin av övergrip. uppgifter  -0,4 

Köpt LSS-plats, ökn. daglig verksamhet, personl.ass -2,5 

Summa kostnadsökningar   -17,3  
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De två miljoner som blir över i kalkylen, behövs med stor sannolikhet 

för oförutsedda kostnader i samband med avvecklingen av Bryggaren. 

Underskotten som finns inom särskilda boenden och inom hälso- och 

sjukvård finansieras inte enligt ovanstående. Det innebär att dessa 

områden behöver komma ner till budgeterad nivå för att budget 2019 

ska hållas inom ram, alternativt att andra delar av omsorgs-

förvaltningen måste rationaliseras.  

På längre sikt är den strategiska planen att trygghetsbostäder i en 

successivt ökad omfattning ska komplettera särskilda boenden och 

medföra att kostnaderna för äldreomsorgen begränsas. Omvandlingen 

av Bryggaren till trygghetsbostäder är en del av denna utveckling. 

Andra åtgärder enligt den beslutade strategin är ökande insatser inom 

uppsökande verksamheter och mötesplatser, vidare att det sker en 

kraftig satsning på lägenheter lämpliga för äldre och 

funktionshindrade som idag måste erbjudas plats på särskilt boende i 

brist på bättre alternativ.  

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att med de kända fakta som finns i 

materialet godkänna åtgärdsplanen för att få budgeten i balans.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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ON  § 23 Dnr 2019/44.739 

KVALITETSBERÄTTELSE 2018 

Beslutsunderlag 

1. Kvalitetsberättelse 2018 

2. AU § 10 2019-02-13 

 

Redogörelse 

Kvalitetsberättelsen beskriver omsorgsförvaltningens utvecklings–

process att uppfylla de krav och mål som finns gällande verksamheten 

enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till viss 

funktionshindrade (LSS), socialstyrelsens författningssamlingar samt 

de politiska mål som kommunfullmäktige och nämnden fastslagit. 

Kvalitetsberättelsen beskriver även hur kvalitetsarbetet fortgår under 

år 2018. 

 

Beslut 

Omsorgsnämndens beslutar att godkänna upprättad kvalitetsberättelse 

för 2018. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 24 Dnr 2019/36.040 

UPPDATERING AV ATTESTFÖRTECKNING FÖR 
OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2019 

Beslutsunderlag 

1. Förslag på attestförteckning 2019-02-04 

2. AU § 11 2019-02-13 

Redogörelse 

Attestförteckningen ska godkännas av nämnden en gång per 

kalenderår enligt kommunens attestreglemente från 2005 (§5). Enligt 

nämndens delegationsordning har förvaltningschefen sedan 

delegation att uppdatera förteckningen löpande under året.  

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna attestförteckning för 

omsorgsförvaltningen 2019. 

 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Akten 
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ON § 25 Dnr 2019/23.006 

INFORMATION FRÅN ORDFÖRANDEN OCH FRÅN 
FÖRVALTNINGSCHEF 

Redogörelse 

1. Information från ordföranden 

Ordförande tar inte upp några ärenden. 

 

2. Information från förvaltningschef 

• I samband med avvecklingen och ombyggnationen av Bryggaren 

behöver såväl en tillfällig som varaktig lösning hittas gällande 

personalutrymme för hemtjänstpersonal i centrala Alvesta.  

 

• I samband med att planeringsprogrammet TES införs i hemtjänsten 

kommer en tillförlitlig volymstatistik att kunna erhållas. Detta leder 

till en bättre ekonomisk uppföljning, där exempelvis 

volymförändringar kan följas och om det är rätt balans mellan 

hemtjänst och särskilt boende.  

 

• Sedan ansvaret för hemsjukvård överfördes från dåvarande 

Landstinget Kronoberg till kommunen har omfattningen på 

insatserna och de utförda handlingarna ökat markant för Alvesta och 

övriga kommuner i länet. En kartläggning har påbörjats.  
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ON § 26 Dnr 2019/6.002 

REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT 

Beslutsunderlag 

1. Lista över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2019-01-01 – 2019-01-31. Omsorgsnämnden har i 

vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 

ordförande och tjänstemän enligt delegationsordning antagen 

den 23 januari 2019. 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 2019-01-01 

– 2019-01-31. 

Övriga delegationsbeslut 

För perioden 2019-01-01 – 2019-01-31 finns inga övriga 

delegationsbeslut att anmäla. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 
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ON § 27 Dnr 2019/26.006 

MEDDELANDEN 

Redogörelse 

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

per 2019-01-31  (dnr 2019/7.738) 

2. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 13 februari 2019 

(dnr 2019/2.006) 

3. Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention (dnr 

2019/15.730) 

4. Information nya regler för sjukresor (dnr 2019/17.730) 

5. Beslut om direktiv för ekonomisk rapportering (dnr 

2019/045.042) 

6. Ny bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS (dnr 2018/298.735)  

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 

dessa till handlingarna. 

 

 


