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Omsorgsnämnden 
 

Plats och tid Högåsen, Aringsåsvägen 11, Alvesta, 24 september 2014 kl. 13.15 – 15.35 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 45 och § 46 kl. 14.00 – 14.15 
 
40 - 51 

 
 
Beslutande 

 
 
Helen Gustavsson (M), ordf. 

 
 
 

 Kia Johnsson (M)  
 Lena Nikolausson (KD)  
 Lars Andersson (FP)  
 Johnny Lundberg (S) Ersätter Rose-Marie Larsson (S) 
 Erik Olofsson (S)  
 Sonia Muhletaler Salsamendi (S)  
 Gunnel Nordahl (S)  
 Margareta Berggren (C)  
 Roland Axelzon (C)  
 Maria Magnusson Everthsson (AA)  
 Margareta Viridén (AA)  
 Britt Karlsson (AA)  
   
   
   
Övriga deltagare Elisabeth Dawson, 

enhetschef/projektledare § 41 - 42 
Petra Åhsberg, förvaltningsekonom        
§ 43 - 44 
Marianne Stark, utredare § 46 
 

Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef 
§ 40 - 51 
Peggy Hall, förvaltningssekreterare      
§ 40 - 51 
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Justering tid och plats Alvesta 2014-09-29  

Sekreterare 
 

 
 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      
 Helen Gustavsson (M)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Roland Axelzon (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 2014-09-24 
Anslaget under tiden 2014-09-30 – 2014-10-21 
Förvaringsplats  Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 
Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 40 Dnr 2014/137.006 

Information från ordföranden 

Redogörelse 
Omsorgsnämndens ordförande Helen Gustavsson (M) lämnar följande 
information till nämndens ledamöter: 

1. Omsorgsnämndens sammanträde den 29 oktober är inställt på 
grund av ärendebrist. 

2. Det uppfattas som oklart vad som gäller kring resor med 
kommunens bilar samt kring ersättningen på daglig verksamhet. 
Ordföranden kommer därför på nästa arbetsutskott ge 
förvaltningen i uppdrag att titta närmare på detta. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 41 Dnr 2014/137.006 

Lägesrapport gällande den tillfälliga byggnationen på 
Högåsen 

Redogörelse 
Enhetschef på Högåsen informerar kring arbetet med uppförandet av 
den tillfälliga byggnationen i form av ett modulhus på Högåsens tomt. 
I dagsläget görs markarbetet på grunden som modulerna ska stå på 
och tidsplanen ser ut att kunna hållas. Det blir totalt tolv lägenheter 
och inflyttning är planerad till vecka 50. 

Personalen som ska arbeta i modulhuset kommer att börja sina 
anställningar i november och har således tid att gå bredvid befintlig 
personal inne på Högåsen innan modulhuset är inflyttningsklart. Det 
är ännu inte bestämt vilka brukare som kommer att erbjudas plats i 
modulhuset, det är biståndshandläggarna som fattar beslut om detta. 

Modulhuset är förberett för modern teknik (e-teknik), i dagsläget är 
det dock oklart exakt vilken teknik det kommer att utrustas med. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 42 Dnr 2014/137.006 

Lägesrapport gällande ny servicebostad enligt LSS 

Redogörelse 
Projektledare (verksamhet) för den nya servicebostaden enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) informerar om 
arbetet med projekteringen och den kommande byggnationen. 

Det kommer att bli ett tvåplanshus, med sex lägenheter på varje 
våningsplan, beläget på Taggvägen i Alvesta. Tanken med att bygga i 
två plan är att motverka institutionskänsla. Lägenheterna planeras bli 
på ca 48 kvm och hela byggnaden uppförs som ett Passivhus. 
Referensgruppen och lokala handikapprådet är informerade om att det 
kommer bli tvåplanshus. 

Inflyttning är planerad till oktober 2015, förutsatt att tidsplanen kan 
hållas.  

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 43 Dnr 2014/137.006 

Information om delårsbokslut per augusti 2014 

Underlag 
1. Tjänsteskrivelse, 16 september 2014 (inkl. bilaga tabell) 

Redogörelse 
Förvaltningsekonom redogör för delårsbokslut per augusti 2014. 
Omsorgsförvaltningen har totalt en negativ avvikelse mot budget för 
perioden januari till augusti på 6 950 tkr. Prognosen för hela 2014 
visar på en negativ avvikelse mot budget på 12 806 tkr. I prognosen är 
eventuella viten och semesterlöneskulder inte medräknade. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

 

 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 44 Dnr 2014/137.006 

Information om planeringsförutsättningar 2015-2017 

Underlag 
1. Redogörelse över tagna beslut 

Redogörelse 
Förvaltningsekonom informerar om den senaste uppdateringen av 
nämndens planeringsförutsättningar för 2015-2017. I en redogörelse 
finns de beslut som tagits i nämnden och fullmäktige vilka framöver 
innebär större kostnader för nämnden, bland annat nytt särskilt 
boende, nytt boende enligt LSS, den tillfälliga byggnationen på 
Högåsen, arbetskläder, chefsberedskap med mera. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 45 Dnr 2014/145.007 

Yttrande till revisorerna angående icke verkställda beslut 
om bostad enligt SoL och LSS 

Beslutsunderlag 
1. Ordförandes förslag på yttrande, 15 september 2014 
2. Begäran om yttrande från nämnden, 10 september 2014 

Redogörelse 
Alvesta kommuns revisorer konstaterar i en begäran om yttrande från 
omsorgsnämnden att nämnden per den 30 juni 2014 hade sex beslut 
om boende enligt socialtjänstlagen (SoL) och tre beslut om bostad för 
vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) som inte verkställts inom tre månader. Revisorerna ser allvarligt 
på detta om vill ha svar på vilka åtgärder som nämnden har för avsikt 
att vidta både på kort och på lång sikt. 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna ordförandes förslag på 
yttrande till revisorerna angående nämndens beslut om bostad enligt 
SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader. 

Protokollet ska skickas till 
Revisorerna 

Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 46 Dnr 2014/138.792 

Utredning gällande möjligheten att lägga ut LSS-insatsen 
daglig verksamhet på entreprenad 

Beslutsunderlag 
1. Utredning, 28 augusti 2014 

Redogörelse 
Omsorgsnämnden beslutade den 30 oktober 2013 (ON § 57) att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att lägga ut insatsen 
daglig verksamhet enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) på entreprenad. Utredningsuppdraget är en 
del av nämndens handlingsplan för minskad nettokostnad. 

I utredningen undersöks förutsättningar och konsekvenser utifrån 
perspektiven kvalitet, ekonomi och personal av att lägga ut LSS-
insatsen daglig verksamhet på entreprenad. Möjligheten finns att 
upphandla verksamheten antingen enligt Lag (2007:1091) om 
offentlig upphandling, LOU, eller genom införande av 
valfrihetssystem enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. 
Erfarenheter av entreprenad inom daglig verksamhet enligt LOU eller 
LOV har inhämtats från tre andra kommuner.  

Beredning 
ON AU § 44 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att lägga utredningen vilande i väntan på 
redovisningen av uppdraget gällande effektiviseringen av 
verksamheten inom Funktionsstöd. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 47 Dnr 2014/139.737 

Utredning gällande möjligheten att lägga ut förvaltningens 
kostverksamhet på entreprenad 

Beslutsunderlag 
1. Utredning, 2 september 2014 (inkl. bilaga över intäkter och 

kostnader samt måltidspriser) 

Redogörelse 
Omsorgsnämnden beslutade den 30 oktober 2013 (ON § 57) att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att lägga ut 
förvaltningens kostverksamhet på entreprenad. Utredningsuppdraget 
är en del av nämndens handlingsplan för minskad nettokostnad. 

I utredningen redogörs bland annat för erfarenheter av entreprenad i 
andra kommuner samt för konsekvenser och förutsättningar i Alvesta 
kommun utifrån perspektiven verksamhet, personal och ekonomi. Tre 
möjliga scenarier för entreprenad inom kostverksamheten urskiljs: 
upphandla hela verksamheten enligt Lag (2007:1091) om offentlig 
upphandling (LOU), upphandla delar av verksamheten enligt LOU 
eller införa valfrihet inom matdistributionen enligt Lag (2008:962)  
om valfrihetssystem (LOV). 

Beredning 
ON AU § 45 

Beslut 
Omsorgsnämndens beslutar att lägga utredningen till handlingarna i 
avvaktan på den övergripande måltidsutredning som enligt beslut i 
kommunfullmäktige 2014-06-17 (KF § 61) kommer att genomföras i 
Alvesta kommun framöver. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 48 Dnr 2014/24.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

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

perioden 2014-08-01 – 2014-08-31 
2. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2014-07-01 – 2014-07-31 
3. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2014-06-01 – 2014-06-30 
4. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2014-05-01 – 2014-05-31  

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. 

Arbetsutskott 10 september 2014 

Individärenden: 

1. Ansökan om andrahandskontrakt enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(SoL)  

2. Ansökan om bostad med särskild service enligt 9 kap. 9 § lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)  

3. Anmälan av ordförandebeslut: Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 
§ och 5 kap. 7 § socialtjänstlagen (SoL) i form av placering 
 

Tabellerna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade 
delegationsbeslut inom omsorgen om äldre och personer med 
funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) för perioden 2014-05-
01 – 2014-08-31 (ovanstående redovisade beslut tagna av 
arbetsutskottet är inte inkluderade). 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 49 Dnr 2014/12.000 

Meddelanden 

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

per 2014-06-30 och per 2014-08-31 
2. Sammanställning av korttidsplatser samt dygn på CLV juni – 

augusti 2014 
3. Dom från Förvaltningsrätten i Växjö gällande överklagat beslut 

om avslag på ansökan om särskilt boende (dnr 2014/89.108) 
4. Beslut från inspektionen för vård och omsorg (IVO) med 

anledning av inspektion på servicebostad (dnr 2014/48.734) 
5. Beslut om föreläggande från Värends räddningstjänst gällande 

brandtillsyn på Bryggaren (dnr 2014/120.171) 
6. Yttrande gällande remiss, länsgemensamma handlingsplaner för 

Kronobergs län gällande barns- och ungas uppväxtvillkor (dnr 
2014/128.701) 

7. Redovisning av antal ombud på enheterna 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 
dessa till handlingarna 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-09-24 1(2) 

Omsorgsnämnden 
 

ON § 50 Dnr 2014/137.006 

Information från förvaltningschef 

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

1. En förvaltningsövergripande verksamhetsplan för 2014-2017 har 
tagits fram utifrån nämndens verksamhetspolicy. Utifrån den 
övergripande verksamhetsplanen ska nu varje enhet arbeta fram 
en egen verksamhetsplan. 

2. Arbetet med att införa ett gemensamt kvalitetsledningssystem 
enligt SOSFS 2011:9 för förvaltningen för individ och familj, 
utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen har påbörjats 
och strukturer och processer håller på att tas fram. 

3. Förvaltningscheferna för omsorgsförvaltningen, utbildnings-
förvaltningen och förvaltningen för individ och familj har bildat 
en samverkansgrupp, OUI-gruppen. 

4. En studentmedarbetare kommer att ingå i den arbetsgrupp som 
under hösten och framåt ska arbeta med den utredning om 
intraprenad inom äldreomsorgen som nämnden beslutade om 
2013-10-30 (ON § 57). Det är regionförbundet som håller i 
projektet med studentmedarbetare. 

5. Från och med oktober kommer förvaltningen köpa två 
korttidsplatser i Ljungby kommun istället för tre. 

6. Under sommaren genomförde Räddningstjänsten en brandtillsyn 
på Bryggaren. På Bryggaren har man påbörjat arbetet med att 
åtgärda de brister som framkom i brandtillsynen. 

7. Det kommer ske en del förändringar bland enhetschefstjänsterna 
framöver gällande handläggare/rehab, Bryggaren, FS och 
Alvesta östra/Högåsen. 

8. Förvaltningschefen håller även på att se över 
ledningsorganisationen inom förvaltningen. 

9. Ordinarie medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Arnold 
Lennartsson är sjukskriven. Ersätter gör Katharina Thörnquist. 

10. Beredskapen för enhetschefer har flyttats fram till att börja från 
och med 1 februari 2015. Enligt krav från arbetsmiljöverket och 
inspektionen för vård- och omsorg (IVO) ska det alltid finnas en 
chef i beredskap. 

11. På förvaltningen arbetar man med att ta fram Lokala 
värdighetsgarantier. Dessa kommer att presenteras för nämnden 
på nästa sammanträde. 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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12. Alla vikarier inom förvaltningen ska finnas i vikarie-
anskaffningssystemet Timepool senast hösten 2015. Förskolorna 
inom Alvesta kommun har gått med och skolorna kommer även 
de gå med framöver. 

13. IVO har begärt in yttrande med anledning av två ej verkställda 
beslut om boende enligt socialtjänstlagen (SoL) och tre ej 
verkställda beslut om boenden enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). 

14. Förvaltningen arbetar tillsammans med personalenheten för att 
minska sjukfrånvaron. Man har börjat arbetet med Furuliden och 
kommer sedan fortsätt arbeta med andra enheter. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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ON § 51 Dnr 2014/137.006 

Övriga frågor 

Redogörelse 
Britt Karlsson (AA) ställer frågan om hur sommaren har varit 
personalmässigt. Förvaltningschef Rose-Marie Eriksson svarar att det 
har fungerat bra vad gäller omsorgspersonal däremot har det varit brist 
på vikarierande sjuksköterskor under sommarmånaderna. 

Maria Magnusson Everthsson (AA) ger förslag på att en arbetsuppgift 
för feriearbetarna under sommaren skulle kunna vara att erbjuda de 
äldre dricka under dagtid, exempelvis smoothies, för att motverka 
nutritionsbrist. Förvaltningschef Rose-Marie Eriksson tar med sig 
förslaget till planeringen inför nästa sommar. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 


