
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-06-10 1(2) 

Omsorgsnämnden 
 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 – 15.45 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 36 och § 37 kl. 14.40 – 14.55 
 
33 - 45 

 
 
Beslutande 

 
 
Mats Martinsson (S), ordf. 

 
 
 

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

Ingegerd Alm (S) 
Ersätter Britt Karlsson (AA) 
Ersätter David Kristiansson (SD) 

   
   
Närvarande ersättare Håkan Karlsson (S) § 33 - 45 

Kent Mandorf (MP) § 33 - 45 
Mehdi Zullufi (S) § 33 - 45 
 

   
Övriga deltagare Petra Åhsberg, förvaltningsekonom § 33 

Christina Andersson, socialt ansvarig 
samordnare, SAS § 35 
Arnold Lennartsson, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, MAS § 36 
 
 

Marianne Stark, utredare § 37 
Carolin Wremert, Kommunal § 33 - 45 
Anneli Harnegård, stf förvaltningschef 
§ 33 - 45 
Peggy Hall, förvaltningssekreterare      
§ 33 - 45 
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Justering tid och plats Alvesta 2015-06-15 kl. 10.00  

Sekreterare 
 

 
 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      
 Mats Martinsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Johny Haraldsson (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 2015-06-10 
Anslaget under tiden 2015-06-16 – 2015-07-07 
Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 
Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 
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ON § 33 Dnr 2015/99.040 

Delårsavstämning per mars 2015 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 30, 20 maj 2015 

2. Tjänsteskrivelse, 12 maj 2015 

3. Tabell över utfall per mars 2015 

Redogörelse 
För perioden januari till mars 2015 har omsorgsnämnden en negativ 
avvikelse från budget på 4 570 tkr. Helårsprognosen för 2015 visar på 
en negativ avvikelse på 8 400 tkr. 

För Funktionsstöd visar helårsprognosen på en negativ avvikelse mot 
budget på 5 500 tkr. Avvikelsen beror bland annat på tidigare 
besparing som inte gått att hämta hem. Förvaltningen har även fått ett 
vite på 400 000 kr från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för ett 
icke verkställt beslut om bostad med särskild service enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

Helårsprognosen för Äldreomsorgen visar på en negativ avvikelse på 
2 900 tkr. Delar av avvikelsen beror på att förvaltningen haft höga 
kostnader under början av året för utskrivningsklara som inte kunnat 
tas hem från lasarettet i Växjö. Prognosen för psykiatrin, som räknas 
in under Äldreomsorgen i redovisningen, visar på en negativ avvikelse 
på 1 300 tkr. Denna avvikelse beror till största delen på kostnader för 
placeringar. 

På sammanträdet redogjorde förvaltningsekonom även för 
delårsavstämningen per maj 2015. För denna period har nämnden en 
negativ avvikelse från budget på 3 830 tkr. Helårsprognosen, som är 
gjord per maj 2015, visar på en negativ avvikelse mot budget på 7 100 
tkr för 2015.  

Beredning 
ON AU § 30 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delårsavstämningen per mars 2015. 
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Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Akten 
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ON § 34 Dnr 2015/101.040 

Planeringsförutsättningar 2015-2018 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 31, 20 maj 2015 

2. Presentation av planeringsförutsättningar 2015-2016, 6 maj 2015 

Redogörelse 
Omsorgsförvaltningen har tagit fram en presentation över nämndens 
planeringsförutsättningar 2015-2018. Stf förvaltningschef redogör för 
planeringsförutsättningarna på sammanträdet.  

Mot bakgrund av att helårsprognosen för 2015 (per mars) visar på en 
negativ avvikelse mot budget på 8 400 tkr för omsorgsnämnden har 
följande förslag på akuta åtgärder för en budget i balans 2015 tagits 
fram: 

Förslag på åtgärd tkr Kommentar 
Omfördelning av arbetstid inom nattpatrullen 300   
Arbetskläder endast enligt fullmäktigebeslut 550 750 tkr från KF 
Fortsatt effektivisering inom FS 1 400   
Minska antal fordon 100 Delvis effekt 2015 
Fortsatt återhållsamhet kring inköp 900   
Verksamhetsnära besparingar (60' per ansvar och chef) 900   
Översyn av grundbemanning, minska dyr extratid 1 150   
Vakanta tjänster tillsätts ej fullt ut 900   
Utvecklingsmedel utnyttjas ej 800   
Övriga åtgärder 1 000   
  ca 8000   

 

Beredning 
ON AU § 31 

Beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta att: 

1. godkänna redovisningen av planeringsförutsättningarna för    
2015-2018, samt 

2. godkänna föreslagna åtgärder för en budget i balans 2015. 
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Ekonomi 
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ON § 35 Dnr 2015/100.735 

Tillägg i nämndens Vägledning utifrån socialtjänstlagen 
gällande erbjudande om särskilt boende 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 37, 20 maj 2015 

2. Tjänsteskrivelse, 6 maj 2015 

Redogörelse 
I nuläget kan en person som är beviljad plats i särskilt boende tacka 
nej till erbjuden plats ett obegränsat antal gånger utan att en ny 
bedömning av behovet av en plats görs. Ändrade förhållanden, 
exempelvis att allmäntillståndet hos personen har förbättrats sedan 
beslutet togs, kan vara en anledning till att personen väljer att tacka nej 
och i så fall bör en omprövning göras för att se om behovet kan 
tillgodoses på annat sätt. 

Omsorgsnämnden föreslås därför besluta att en ny behovsbedömning 
görs för att se om behovet av särskilt boende kvarstår när brukaren 
tackat nej till skäligt erbjudande om lägenhet i särskilt boende två 
gånger. 

Beredning 
ON AU § 37 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att en ny behovsbedömning av behovet av 
särskilt boende enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen alltid ska göras i det 
fall brukaren tackar nej vid två tillfällen till skäligt erbjudande om 
lägenhet i särskilt boende. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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ON § 36 Dnr 2014/177.020 

Vårdhygienisk plan och arbetskläder 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 34, 20 maj 2015 

Redogörelse 
Omsorgsnämnden beslutade den 4 juni 2014 (ON § 27) att, mot 
bakgrund av en skrivelse från Kommunal, ge förvaltningen i uppdrag 
att utarbeta en plan för att erbjuda omsorgspersonal arbetskläder i 
tillräcklig omfattning och samtidigt utarbeta regler och rutiner kring 
arbetskläder, enligt ett beslut som togs i kommunfullmäktige 2007.  

Förvaltningen presenterade en plan för införande av arbetskläder för 
nämndens arbetsutskott den 19 november 2014 (ON AU § 61). 
Ärendet återremitterades till förvaltningen med uppdrag att ta fram en 
vårdhygienisk plan och utifrån denna ta fram en plan för hur 
arbetskläder ska införas. Kommunfullmäktige har avsatt 750 tkr i 
nämndens budget för 2015 specifikt till arbetskläder. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, redogjorde för ärendet på 
sammanträdet. På förvaltningen finns redan basala hygienrutiner, ett 
problem är att dessa inte alltid följs. Hygienrutiner är viktiga för att 
förhindra smittspridning och motverka vårdrelaterade infektioner. Det 
är även viktigt ur arbetsmiljösynpunkt. Återkommande utbildningar 
gällande basala hygienrutiner, information till nyanställda, 
egenkontroll och mätning av antal infektioner är viktiga åtgärder för 
att komma tillrätta med följsamheten till rutinerna.  

Nya föreskrifter gällande basal hygien kommer att börja gälla 1 
januari 2016. Enligt dessa föreskrifter får arbetskläder endast bäras i 
arbetet, vilket innebär att man inte får ha på sig arbetskläderna när 
man går till eller från arbetet. 

Det finns i huvudsak tre alternativ för hur arbetskläder skulle kunna 
införas. Alternativ ett är att personalen själva får köpa arbetskläder 
medan alternativ två är att förvaltningen köper in dem. Båda 
alternativen kräver antingen att personalen tvättar arbetskläderna 
hemma alternativt att de tvättas på arbetsplatsen. Alternativ tre är att 
leasa arbetskläder vilket även innebär att leasingföretaget tvättar dem. 
Ett problem är att det inte finns omklädningsrum på alla enheter samt 
att det inte finns tvättmöjligheter. Både alternativ två och tre kräver att 
en upphandling görs. 
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Beredning 
ON AU § 34 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar ge förvaltningschefen i uppdrag att: 

1. undersöka alternativet att leasa arbetskläder vidare, samt  
2. undersöka möjligheten till samarbete med andra kommuner kring 

leasing och upphandling. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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ON § 37 Dnr 2015/61.735 

Utredning gällande fler platser i särskilt boende på kort sikt 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 35, 20 maj 2015 

2. Utredning, 7 maj 2015 

3. ON AU § 21, 18 mars 2015 

Redogörelse 
Arbetsutskottet har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram tre 
alternativa lösningar för hur nämnden ska kunna komma tillrätta med 
behovet av platser i särskilt boende på kort sikt (ON AU § 21, 2015-
03-18). Förvaltningen har kompletterat utredningen med ytterligare 
två alternativ för att få ett så heltäckande beslutsunderlag som möjligt. 

De alternativ som föreslås i utredningen är att köpa platser i annan 
kommun, ändra om befintliga lokaler på Högåsen till lägenheter, 
bygga ytterligare ett modulhus eller bygga ett permanent boende som 
när Äldrecentrum är klart kan användas till exempelvis servicebostad 
istället. Det femte alternativet är att utveckla konceptet ”trygg och 
säker hemgång” genom att tillskapa ett centralt multikompetent team 
inom hemtjänsten för att ytterligare kunna möta upp brukare i ordinärt 
boende med omfattande behov. 

Beredning 
ON AU § 35 

Yrkanden 
Mikael Johansson (M), Maria Magnusson Everthsson (AA), Johny 
Haraldsson (C), Margaretha Berggren (C), Kia Johnsson (M), Hans 
Paulin (S), Ingegerd Alm (S), Sonia Muhlethaler Salsamendi (S), 
Jessica Madsen (S) och Ola Andersson (V) yrkar bifall till 
beslutsförslaget. 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. ge förvaltningen i uppdrag att i första hand arbeta med trygg och 
säker hemgång för att minska behovet av platser, samt 

2. fortsätta undersöka möjligheten att upphandla platser i annan 
kommun. 
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Protokollet ska skickas till 
Akten 
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ON § 38 Dnr 2015/33.002 

Tillägg i nämndens delegationsordning 

Redogörelse 
Omsorgsnämnden har tidigare i år beslutat att ge förvaltningschefen 
delegation att köpa korttidsplats i annan kommun under 2015 (ON § 
27, 2015-04-08). Detta har gjorts mot bakgrund av den ansträngda 
situation gällande boendeplatser som för tillfället råder i kommunen. 
För att möjliggöra att korttidsplatser köps i annan kommun under en 
längre tidsperiod föreslås nämnden ge förvaltningschefen delegation 
tillsvidare att köpa korttidsplats i annan kommun. 

Enligt beslut i kommunstyrelsen (KS § 81, 2000-08-15) ska 
omsorgsnämnden (dåvarande socialnämnden) besluta om utdelning ur 
Nybygdenarvet när det gäller ansökningar från enskilda personer. 
Eftersom det förekommit att sådana ansökningar innehåller uppgifter 
om enskildas personliga förhållanden som omfattas av sekretess enligt 
26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL, föreslås att 
omsorgsnämnden delegerar sin beslutanderätt gällande ansökningar ur 
Nybygdenarvet till arbetsutskottet.  

Omsorgsnämnden kan när som helst besluta att återkalla delegerad 
beslutanderätt. 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. delegera beslutanderätten gällande köp av korttidsplats i annan 
kommun till förvaltningschefen, samt 

2. delegera beslutanderätten gällande beslut om utdelning av bidrag 
till enskilda ur Nybygdenarvet till arbetsutskottet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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ON § 39 Dnr 2015/62.020 

Utredning gällande möjligheterna att genomföra en 
försöksverksamhet med servicepersonal 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 36, 20 maj 2015 

2. Utredning, 13 maj 2015 

3. ON AU § 20, 18 mars 2015 

Redogörelse 
Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag från nämndens arbetsutskott 
att titta på hur en försöksverksamhet med servicepersonal skulle 
kunna organiseras och prövas inom befintlig budgetram (2015-03-18, 
ON AU § 20). I uppdraget ingick att titta på vilken påverkan 
konceptet med servicepersonal skulle få utifrån perspektiven 
verksamhet, ekonomi och personal, med särskilt fokus på om det kan 
förbättra personalens arbetsmiljö. 

Utredningen syftar till att ge en beskrivning av vad som avses med 
servicepersonal, vilka erfarenheter som finns av denna typ av 
organisering samt vilken påverkan det skulle kunna tänkas få inom 
omsorgsförvaltningen utifrån perspektiven verksamhet, ekonomi och 
personal. Underlaget är tänkt att utgöra grunden för att eventuellt 
fortsätta att mer konkret undersöka hur en försöksverksamhet skulle 
kunna prövas samt vilka enheter inom förvaltningen som skulle vara 
intresserade av att i så fall prova konceptet.   

Kommunal har inkommit till förvaltningen med ett antal synpunkter 
gällande införandet av servicepersonal. 

Beredning 
ON AU § 36 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen 
för att vidare undersöka frågan utifrån de synpunkter som inkommit 
från de fackliga företrädarna. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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ON § 40 Dnr 2015/98.001 

Information om förslag till förändringar gällande psykiatrin 

Redogörelse 
Det finns ett förslag från omsorgsförvaltningen och förvaltningen för 
individ och familjeomsorg om att se över om det skulle kunna vara 
aktuellt att flytta över ansvaret för psykiatrin till nämnden för individ 
och familjeomsorg. De båda nämndernas presidier samt 
förvaltningschefer har träffats för att diskutera frågan.  

Förslaget kommer att utredas närmare framöver på de båda 
förvaltningarna.  

Beredning 
ON AU § 32 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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ON § 41 Dnr 2015/115.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

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

perioden 2015-05-01 – 2015-05-31 
2. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2015-04-01 – 2015-04-30 

Redogörelse 
Omsorgsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt 
till arbetsutskott och tjänstemän enligt delegationsordning antagen 
den 12 mars 2013, reviderad 25 februari 2015. 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 2015–04-01 
- 2015-05-31 (nedanstående redovisade beslut tagna av 
arbetsutskottet är inte inkluderade). 

Individärenden 
Arbetsutskott 20 maj 2015: 

1. ON AU § 25 - Ansökan om bostad med särskild service enligt 9 § 
9 p LSS 

2. ON AU § 26 - Ansökan om bostad med särskild service enligt 9 § 
9 p LSS  

3. ON AU § 27 - Ansökan om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS 

4. ON AU § 28 - Ansökan om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS 

5. ON AU § 29 - Ansökan om placering enligt 4 kap. 1 § och 5 kap. 
7 § socialtjänstlagen (SoL) 

6. ON AU § 40 – Anmälan av ordförandebeslut: Placering enligt 4 
kap. 1 § samt 5 kap. 7 § socialtjänstlagen 

Övriga delegationsbeslut för perioden 2015-04-01 – 2015-06-03 
Anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
(dnr NOH 2015/55.749) 

Anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 
(dnr NOH 2015/81.749) 
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Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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ON § 42 Dnr 2015/12.006 

Meddelande 

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

per 2015-05-31 

2. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt 
per 2015-04-30 

3. Dom i mål nr 4115-14, Förvaltningsrätten i Växjö, 30 mars 2015 
(dnr NOH 2014/190.792) 

4. Protokoll från MBL-sammanträde 26 maj 2015 

5. Protokoll från kommunala pensionärsrådets sammanträde 27 maj 
2015 (dnr NOH 2015/75.701) 

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

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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ON § 43 Dnr 2015/19.006  

Information från ordföranden 

Redogörelse 
Omsorgsnämndens ordförande Mats Martinsson (S) lämnade vid 
dagens sammanträde följande information till nämndens ledamöter: 

1. Presidiet är kallade till ett möte i styrgruppen för det nya 
Äldrecentret på måndag (15 juni). 

2. Ordförande och förste vice ordförande Johny Haraldsson (C) har 
haft ett möte med nämndens två revisorer Gun-Britt Öhlén (S) och 
Britt Nielsen (V). 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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ON § 44 Dnr 2015/20.006  

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 
Stf förvaltningschef Anneli Harnegård lämnade vid dagens 
sammanträde följande information till nämndens ledamöter: 

1. Första spadtaget till den nya servicebostaden enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS, kommer att tas på 
måndag (15 juni). 

2. Information lämnades kring nyanställningar och förändringar 
gällande förvaltningens enhetschefer. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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ON § 45 Dnr 2015/23.006  

Övriga frågor 

Redogörelse 
Omsorgsnämndens ledamöter hade vid dagens sammanträde inga 
övriga frågor. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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