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Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 23 januari 2019 kl. 13.15 – 16.10 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 2 och § 3 kl. 13.45 – 13.50 samt mellan § 10 och 11 kl 

14.30 – 14.50 

1 - 16 

 
 
Beslutande 

 

 

Lars-Olof Petersson (S) ordf. 

 

 

 
 Gunnel Nordahl (S)  
 Martina Holmkvist-Lundström (S)  
 Otto Berglund (S)  
 Mikael Lindberg (C), 1:e vice ordf  
 Monica Pihl (C) 

Khaled Al Naijar (S) tjänstg. ers 

 

 Christer Brincner (KD) 2:e vice ordf.  
 Kia Johnsson (M)  
 John-Erik Pettersson (M) 

Britt Karlsson (AA) 

 

 Margaretha Viridén (AA) 

Yvonne Erlandsson  (SD) 

 

   
   
Närvarande ersättare Johnny Almlöf (S) ) § 1-16       

Margareth Berggren (C) § 1-16   

Claudia Crowley Sörensson (M) § 1-16 

Ulf Larsson (L) § 1-16 

Elisabeth Berggren (AA) § 1-16 

Helene Nydén (SD) § 1-16 

 

   
Övriga deltagare Marianne Stark, Strateg § 1-16  

Senada Hodzic, T.f. förvaltningschef § 1-16 

Christina Andersson, Socialt ansvarig samordnare § 10 - 12 

Stefan Lovstedt, Enhetschef § 11 - 12 

Evalis Einarsson, vik förvaltningssekr § 1-16  
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Justering   
Justerare Gunnel Nordahl (S)  
Plats och tid Alvesta 2019-01-30 kl. 16.30  
 
 
Underskrifter 
 

  

Sekreterare 
 

 

 Evalis Einarsson  

Ordförande 
 

      

 Lars-Olof Petersson (S)  

Justerare 
 

      
 
 
 

Gunnel Nordahl (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 2019-01-23  

Anslaget under tiden 2019-01-31– 2019-02-21 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 

Underskrift   
 Evalis Einarsson  

  Utdragsbestyrkande 
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ON § 1  

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Omsorgsnämnden beslutar godkännande följande dagordning. 

1.Närvaro. 

2.Val av justerare 

3. Godkännande av dagordning    

4. Presentationsrunda 

5. Inrättande av arbetsutskott för perioden 2019-2022 och dess 

arbetsform  

6.Val av ledamöter i arbetsutskottet 

7.Val av nämndrepresentant samt ordförande till kommunala 

pensionärsrådet 

8. Val av nämndrepresentanter till tillgänglighetsrådet 

9.Information om nämndens reglemente, Mats Hoppe 

10.Delegationsordning för omsorgsnämnden 

11.Reviderad sammanträdesplan för omsorgsnämnden 2019 

12.Information om förvaltningen, Mats Hoppe 

13.Information om sekretess och insamlande av påskrivna 

sekretessbevis,  Christina Andersson kl 15.00 

14.Information om myndighetsbeslut, Stefan Lovstedt kl 15.15 

15.Vägledning för biståndsbedömning och verkställighet enligt 

socialtjänstlagen, Christina Andersson och Stefan Lovstedt  

16.Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan 

17.Svar revisionsrapport gällande granskning av verkställigheten av 

fullmäktiges beslut 

18.Information- och diskussionsärende 

19.Meddelanden 
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ON § 2 Dnr 2019/23.001 

INRÄTTANDE ARBETSUTSKOTT FÖR PERIODEN 2019-
2022 OCH DESS ARBETSFORM 

Redogörelse 

Enligt 6 kap 41 § kommunallagen får en nämnd besluta att utskott ska 

finnas, om inte fullmäktige har bestämt något om utskott för nämnden. 

Kommunfullmäktige har inte beslutat om utskott för nämnden. 

Yrkande  

Ordf. Lars-Olof Petersson (S) yrkar att nämnden inrättar ett 

arbetsutskott med tre ledamöter och tre ersättare. 

Britt Karlsson (AA) yrkar att nämnden inrättar ett arbetsutskott 

bestående av fem ledamöter och fem ersättare. 

Mikael Lindberg (C), Christer Brincner (KD), Otto Berglund (S) och 

Gunnel Nordahl (S) yrkar bifall till Lars-Olof Peterssons (S) förslag.  

Yvonne Erlandsson (SD) yrkar bifall till Britt Karlssons förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar nämnden om det är nämndens mening att anta 

ordförandens förslag. Ordföranden lyssnar och konstaterar att 

nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.  

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott bestående av tre 

ledamöter och tre ersättare. 

Reservation 

Britt Karlsson (AA), Margareta Viridén (AA) och Yvonne Erlandsson 

(SD) reserverar sig mot beslutet.  

 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 3 Dnr 2019/28.113 

VAL AV LEDAMÖTER I ARBETSUTSKOTTET 

Redogörelse 

I de fall omsorgsnämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott skall 

nämnden enligt 6 kap § 42 kommunallagen välja ett utskott bland 

ledamöterna och ersättarna i nämnden.  

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att som ordinarie ledamöter utse Lars-Olof 

Petersson (S), Mikael Lindberg (C) och Christer Brincner (KD) och 

som ersättare utse Gunnel Nordahl (S), Monica Pihl (C) och Kia 

Johnsson (M). 

 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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ON § 4 Dnr 2019/19.113 

VAL AV NÄMNDREPRESENTANT SAMT ORDFÖRANDE 
TILL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 

Redogörelse 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och 

ömsesidig information mellan kommunen och ålders- och 

förtidspensionärers organisationer inom kommunen. Rådet består av 

representanter från kommunstyrelsen, nämnden för arbete och lärande, 

samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden. 

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till 

omsorgsnämnden. En tjänsteman från förvaltningen fungerar som 

rådet sekreterare. 

Omsorgsnämnden ska utse två representanter och två ersättare i 

kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2019-2022. Nämnden 

ska enligt pensionärsrådets reglemente även utse ordförande i rådet.  

Yrkande 

Lars-Olof Petersson (S) yrkar att Lars-Olof Petersson (S) och Mikael 

Lindberg (C) utses till representanter i kommunala pensionärsrådet för 

mandatperioden 2019-2022 samt att Lars-Olof Petersson (S) utses till 

ordförande och att Christer Brincner (KD) och Monica Pihl (C) utses 

till ersättare. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att utse Lars-Olof Petersson (S) och Mikael 

Lindberg (C) till ordinarie ledamöter i kommunala pensionärsrådet 

samt att Lars-Olof Petersson (S) utses till ordförande och Christer 

Brincner (KD) och Monica Pihl (C) utses till ersättare.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 
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ON § 5 Dnr 2019.20.113 

VAL AV NÄMNDREPRESENTANTER TILL 
TILLGÄNGLIGHETSRÅDET 

Redogörelse 

Tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig 

information mellan kommunen och handikapporganisationerna. 

Omsorgsnämnden ska utse en representant och en ersättare i 

tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2019 – 2022. 

Yrkande 

Ordf. Lars-Olof Petersson (S) yrkar att Lars-Olof Petersson (S) utses 

som representant i tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2019-2022 

och som ersättare utses Mikael Lindberg (C). 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att utse Lars-Olof Petersson (S) som 

representant i tillgänglighetsrådet och Mikael Lindberg (C) som 

ersättare under mandatperioden 2019-2022.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 
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ON § 6 Dnr 2019/21.003 

REGLEMENTE FÖR OMSORGSNÄMNDEN - 
INFORMATIONSÄRENDE 

Underlag 

1. Kommunfullmäktiges protokoll 2018/§ 161 och 172 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige beslutade att antalet ledamöter i 

Omsorgsnämnden ska ändras från 11 ordinarie till 13 ordinarie och 

från 11 ersättare till 9 ersättare. 
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ON § 7 Dnr 2019/22.002 

DELEGATIONSORDNING FÖR OMSORGSNÄMNDEN 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till delegationsordning 2018-10-30 

2. Tjänsteskrivelse 2018-10-30 

Redogörelse 

Delegationsordningen är en förteckning över de ärendetyper i vilka 

nämnden delegerat sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande 

eller tjänsteman på förvaltningen. Bestämmelser om delegering av 

ärenden finns i 6 kap 37-41 §§ och i 7 kap 5-8 §§ kommunallagen, 

KL, samt i de lagar som styr verksamheten. Om ärendetypen inte finns 

med i delegationsordningen, är ärendet inte delegerat och det betyder 

att endast nämnden får fatta beslut. 

Delegering av beslut sker för att möjliggöra en enkel och snabb 

handläggning av ärenden genom att delegat fattar beslut på nämndens 

uppdrag. Besluten ska sedan redovisas till nämnden, ifall inte 

nämnden har bestämt något annat.  

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta förslaget på delegationsordning.  

 

Protokollet ska skickas till 

Omsorgsnämnden 
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ON § 8 Dnr 2018/145.006 

REVIDERAD SAMMANTRÄDESPLAN FÖR 
OMSORGSNÄMNDEN 2019 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till reviderad sammanträdesplan 2019-01-08  

Redogörelse 

Sammanträdesplan för 2019 är beslutades av nämnden 2018-11-15. 

Några ändringar behöver göras och är markerade med gult. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar anta förslag till sammanträdesplan.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Omsorgsnämnden 

Akten 
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ON § 9 Dnr 2019/23.006 

INFORMATION OM FÖRVALTNINGEN 

Redogörelse 

T.f. Förvaltningschef ger en övergripande information om 

förvaltningen. 
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ON § 10 Dnr 2019/23.006 

INFORMATION OM SEKRETESS OCH INSAMLANDE AV 
PÅSKRIVNA SEKRETESSBEVIS 

Redogörelse 

Socialt ansvarig samordnare informerar om sekretessen och samlar in 

påskrivna sekretessbevis. 
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ON § 11 Dnr 2019/23.006 

INFORMATION OM MYNDIGHETSBESLUT 

Redogörelse 

Enhetschef för myndighetskontoret informerar om myndighetsbeslut.  
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ON § 12 Dnr 2019/24.730 

VÄGLEDNING FÖR BISTÅNDSBEDÖMNING OCH 
VERKSTÄLLIGHET ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN 

Beslutsunderlag 

1. Vägledning för biståndsbedömning och verkställighet enligt 

socialtjänstlagen, 2018-12-15 

Redogörelse 

Vägledning är ett stöd för biståndshandläggarna i beslutfattandet för 

att främja en likartad bedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL). Den 

är även ett stöd för verkställighet av de olika insatserna  

Vägledning innehåller de kvalitetsnivåer som av omsorgsnämnden i 

Alvesta kommun bedömer.  

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner Vägledning för biståndsbedömning och 

verkställighet enligt socialtjänstlagen 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 13 Dnr 2019/25.004 

ARKIVBESKRIVNING OCH DOKUMENTHANTERINGSPLAN 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till dokumenthanteringsplan för omsorgsnämnden 2018-

10-29 

2. Förslag på arkivbeskrivning för omsorgsnämnden 

3. Tjänsteskrivelse 2018-10-29 

Redogörelse 

Bestämmelser kring hantering av allmänna handlingar framgår av 

bland annat offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, 

arkivförordningen samt av det arkivreglemente som 

kommunfullmäktige fastställt för Alvesta kommun (KF § 186/2015). 

Enligt dessa bestämmelser ska omsorgsnämnden upprätta en 

arkivbeskrivning, arkivförteckning samt en dokumenthanteringsplan 

som tillsammans ger en helhetsbeskrivning över hur nämnden hanterar 

allmänna handlingar.  

Omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag på arkivbeskrivning samt 

dokumenthanteringsplan för omsorgsnämndens handlingar. 

Bedömning görs att dokumenthanteringsplanen är utformad på ett 

sådant sätt att en arkivförteckning inte behövs. I 

dokumenthanteringsplanen saknas avsnittet om hantering av 

handlingar inom hälso-och sjukvården. Komplettering kommer att 

göras med detta avsnitt framöver. 

I Alvesta kommun är arkivansvaret delat mellan två 

arkivmyndigheter, kommunstyrelsen och kommunalförbundet 

Sydarkivera i vilket kommunen är förbundsmedlem. Varje myndighet 

inom Alvesta kommun ansvarar i sin tur för de handlingar som 

förvaras hos myndigheten innan dess att de överlämnats till 

arkivmyndigheten.  

Enligt Arkivlagen 6 § 2 st ska varje myndighet upprätta dels en 

arkivbeskrivning som ger information om vilka slag av handlingar 

som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat 

och dels en systematisk arkivförteckning. Det framgår även av 

kommunens arkivreglemente 6 kap 1§ att nämnden ska beskriva sin 

informationshantering i en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen 

syftar till att ge en översikt över vilken information som finns hos 

nämnden samt var den förvaras. Beskrivningen ska vara till hjälp för 

allmänhet och forskare för att i nutid samt i ett längre perspektiv 

kunna ta del av myndighetens allmänna handlingar. Den ska bland 
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annat innehålla uppgifter om sökingångar för myndighetens 

handlingar samt uppgifter om ansvarsfördelning. 

För omsorgsnämndens del fungerar dokumenthanteringsplanen som 

arkivförteckning för de handlingar som förvaras hos nämnden innan 

dess att de lämnas över till arkivmyndigheten. 

Av 4 kap 5 § kommunens arkivreglemente framgår vilket ansvar 

nämnden har i arkivfrågor. Bland annat ska vare nämnd fastställa 

organisation och ansvarsfördelning för att förvalta den information 

som hanteras i myndighetens verksamhet. I detta ingår att utse en 

arkivansvarig, som är ytterst ansvarig för informationsförvaltningen. 

Förvaltningschef är arkivansvarig om inte myndigheten utser någon 

annan, vilket ej har gjorts av omsorgsnämnden. Arkivansvarig ska 

sedan utse en eller flera personer (arkivombud) som svarar för 

kontakterna med arkivmyndigheten. Denna ansvarsfördelning framgår 

av arkivbeskrivningen.  

Enligt 5 kap 1 § kommunens arkivreglemente ska varje myndighet 

även upprätta en förteckning (dokumenthanteringsplan) över allmänna 

handlingar med hanteringsanvisningar och beslut om gallring. 

Dokumenthanteringsplanen ska hållas aktuell och ska ses över minst 

en gång per mandatperiod. I planen redovisas de handlingstyper som 

förekommer inom nämndens verksamhet. Planen talar även om hur 

och var dessa förvaras samt om de ska bevaras eller kan gallras efter 

en viss period. Omsorgsnämndens senast beslutade 

dokumenthanteringsplan är från 2009 (NOH § 28). Denna plan 

kompletteras under 2018 med avsnittet ”stöd enligt socialtjänstlagen 

och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” som i stort 

är detsamma men har reviderats i några avseenden i nuvarande förslag 

på dokumenthanteringsplan (ON § 13).  

I upprättat förslag på dokumenthanteringsplan saknas avsnittet 

gällande ”Stöd enligt hälso- och sjukvårdslagen”. 

Omsorgsförvaltningen arbetar med att se över vilka behandlingstyper 

som hanteras och dokumenthanteringsplanen kommer att kompletteras 

med dessa delar vid ett senare tillfälle. 

Kommunövergripande bestämmelser kring gallring av vissa 

handlingar finns i ”Gallringsplan för handlingar av liten eller kortvarig 

betydelse” som antagits av omsorgsnämnden (ON § 31/2016. 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner upprättad arkivbeskrivning och 

dokumenthanteringsplan. 
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Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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ON § 14 Dnr 2018/158.007 

SVAR ANGÅENDE GRANSKNING GÄLLANDE 
VERKSTÄLLIGHET AV FULLMÄKTIGEBESLUT 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport, november 2018 

2. Tjänsteskrivelse, 2019-01-11 

Redogörelse 

Revisorerna har valt att granska verkställigheten av kommunfullmäktiges 

beslut för perioden 2016 – 2018 hos kommunstyrelsen och kommunens 

olika nämnder. Revisionen visar sammantaget på en god verkställighet hos 

omsorgsnämnden gällande fullmäktigebeslut. 

Beslut 

Omsorgsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som svar till 

revisorerna. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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ON § 15 Dnr 2019/23.006 

INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSÄRENDE 

Redogörelse 

Ordförande Lars-Olof Petersson (S) informerar om: 

•  Att digitaliseringen av nämnder och styrelser pågår. Under hösten kommer 

omsorgsnämndens kallelse att skickas digitalt på läsplatta. 

• Att nya ledamöter har fått e-postadress. 

• Att årsredovisningen kommer att beslutas om vid februari månads sammanträde.  

 

T.f. förvaltningschef informerar 

• Rekrytering pågår av två stycken enhetschefer inom hemtjänsten och en inom 

funktionsstöd.  

 

 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 16 Dnr 2019/26.006 

MEDDELANDE 

Redogörelse 

1. Informationsträff – om nedsatt minne/demenssjukdomar. 

 

2. Redovisning av anhörigstöd och frivilligverksamhet 2018. 

 

3. Önskan om upphävande av beslut från 2014. 

 

 

 

 


