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Sammanträdesdatum 
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Omsorgsnämnden 

 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 9 mars 2016 kl. 13.15 – 17.25 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 3 och § 4 kl. 15.00 – 15.20 

 

1 - 14 

 
 
Beslutande 

 

 

Mats Martinsson (S), ordf. 

 

 

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

David Kristiansson (SD) 

 

   
   
Närvarande ersättare Ingegerd Alm (S) § 1 - 14 

Frida Christensen (S) § 1 - 10 

Håkan Karlsson (S) § 1 - 14 

Mehdi Zullufi (S) § 1 - 8                 

Kent Mandorff (MP) § 1 - 14 

   
Övriga deltagare Dannijel Nygren Abrezol, ekonom § 1 

Anneli Harnegård, omsorgschef § 1 

Petra Åhsberg, förvaltingsekonom § 2 

Marianne Stark, utredare § 2 – 3 

Carina Engstrand, Kommunal § 1 - 4 

Arnold Lennartsson, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska § 4 - 5 

 

 

 

Emma Dahlqvist, socialt ansvarig 

samordnare § 7 

Cecilia Turnstedt, personalkonsult § 8 

Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef 

§ 1 - 14 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare      

§ 1 - 14 
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Justering tid och plats Alvesta 2016-03-14 kl. 09.00  

Sekreterare 
 

 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      

 Mats Martinsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Helen Gustavsson (M) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-03-09 

Anslaget under tiden 2016-03-15 – 2016-04-05 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 
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ON § 1 Dnr 2016/53.041 

Information om principer för fördelning av internbudget 

Redogörelse 

Ekonom och omsorgschef informerar om de principer enligt vilka 

interbudgeten för 2016 fördelats inom förvaltningen. Omsorgs-

nämnden har för 2016 en total budget 305 mkr. Nämnden har fått ett 

effektiviseringskrav på 7 mkr inför 2016 vilket har fördelats lika 

mellan Äldreomsorgen och Funktionsstöd. 

Förvaltningen har börjat titta på ett resursfördelningssystem gällande 

fördelningen av internbudget på enheterna. Systemet kommer att 

baseras på mätningen Kostnad per brukare, KPB, och ska vara 

färdigutvecklat till 2017. För 2016 har internbudgeten till viss del 

fördelats enligt dessa principer. Exempelvis har delar av enheternas 

budget fördelats utifrån antal årsarbetare per brukare. Till detta 

kommer budget för övrig verksamhet, exempelvis administration. 

Budgeten baseras även på ett antal fasta kostnader som inte är direkt 

påverkansbara, exempelvis lokalhyra. Varje enhet har även en pott för 

övriga kostnader inom verksamheten. Denna pott fördelas av 

enhetschefen.  

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 2 Dnr 2016/37.042 

Årsrapport 2015 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 4, 15 februari 2016 

2. Årsrapport 2015, 15 februari 2016 

Redogörelse 

I årsrapporten redogörs bland annat för viktiga händelser under 2015 

inom nämndens verksamhetsområde. En viktig fråga har varit bristen 

på lägenheter i särskilt boende samt på bostäder enligt lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS. För halva 2015 har 

nämnden fått stimulansmedel för ökad bemanning inom äldre-

omsorgen vilka har använts till att förstärka verksamheten med ett 

Team för trygg och säker hemgång. Under året har omsorgs-

förvaltningen även startat igång ett projekt kring e-hemtjänst inom 

vilket bland annat tillsyn via kamera testats under hösten. 

Omsorgsnämnden har en total negativ avvikelse mot budget på 16 mkr 

för 2015. Funktionsstöd har en negativ avvikelse mot budget på 10,1 

mkr vilken bland annat beror på lägre intäkter från Försäkringskassan 

än budgeterat samt på en besparing som inte har kunnat hämtas in 

under året. Äldreomsorgen har en negativ avvikelse på 7,4 mkr vilken 

till största delen beror på högre personalkostnader än budgeterat. 2,1 

mkr av nämndens totala negativa avvikelse beror på semesterlöne-

skulden. 

På sammanträdet gick förvaltningschef även igenom vilka utmaningar 

som nämnden har inför 2016 mot bakgrund av den negativa 

avvikelsen för 2015 samt effektiviseringskravet för 2016.  

Beredning 

ON AU § 4 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsrapport för 2015. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomi 

Akten  
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ON § 3 Dnr 2016/32.049 

Internkontrollplan 2016 för omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 5, 15 februari 2016 

2. Förslag på internkontrollplan 2016, 2 februari 2016 

Redogörelse 

Internkontrollplanen är ett verktyg för att säkerställa att verksamheten 

uppfyller verksamhetsmässiga och ekonomiska mål. Förvaltningen har 

tagit fram ett förslag till internkontrollplan för 2016 för omsorgs-

nämndens verksamhetsområde. 

Enligt förvaltningens förslag på internkontrollplan ska följande 

system/rutiner kontrolleras under 2016: 

1. Verkställighet av nämndbeslut 

2. Mål och budget 

3. Årsredovisning och internkontrollplan per enhetsnivå 

4. Uppföljning och kontroll av åtgärdsplaner för ekonomi i balans 

5. Säkerställa prognosarbetet 

6. Följsamhet till ingångna avtal 

7. Säkerställa att statistik från Procapita avseende beviljade och 

verkställda timmar är uppdaterad 

8. Minska sjukfrånvaron 

9. Arbeta med rekrytering av olika yrkesgrupper inom vård och 

omsorgsområdet 

Beredning 

ON AU § 5 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på 

internkontrollplan 2016 för omsorgsnämnden. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomi 

Akten 
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ON § 4 Dnr 2016/43.739 

Information om riktlinjer för basal hygien samt 
vårdhygieniska rutiner 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 6, 15 februari 2016 

2. Riktlinjer för basal hygien, 8 februari 2016 

3. ON AU § 61, 19 november 2014 

Redogörelse 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade den 19 november 2014 

(ON AU § 61) att återremittera ett ärende gällande Plan för införande 

av arbetskläder till förvaltningen med uppdrag om att bland annat ta 

fram en vårdhygienisk plan under 2015.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har tagit fram och sammanställt 

rutiner kring vårdhygien som gäller för all personal i vård- och 

omsorgsarbete inom förvaltningen. Rutinerna utgår bland annat från 

Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2010:15) om basal hygien. All 

omsorgs- samt hälso- och sjukvårdspersonal ska skriva under ett intyg 

på att de har tagit del av rutinerna när de påbörjar sin anställning på 

omsorgsförvaltningen. 

Till riktlinjerna hör även en bilaga med en plan för det systematiska 

kvalitetsarbetet och kring hur rutinerna ska följas upp. 

Beredning 

ON AU § 6 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen om riktlinjer 

för basal hygien samt vårdhygieniska rutiner. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 5 Dnr 2014/177.020 

Lägesrapport gällande införande av arbetskläder 

Redogörelse 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar om läget gällande 

upphandlingen av arbetskläder. Upphandlingen sker i samarbete med 

Ljungby och Uppvidinge kommun. Arbetskläder kommer att införas 

för de personalkategorier som tas upp i Socialstyrelsens föreskrift om 

basal hygien (SOSFS 2015:10). För omsorgsförvaltningens del rör det 

sig om arbetskläder till ca 550 anställda. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 6 Dnr 2016/30.737 

Förfrågan om samverkan kring en gemensam 
hjälpmedelscentral 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 10, 15 februari 2016 

2. Förfrågan från Region Kronoberg, 18 januari 2015 

Redogörelse 

En förfrågan har inkommit från Region Kronoberg kring om det finns 

intresse från Alvesta kommun att samverka inom hela eller delar av 

hjälpmedelsuppdraget. Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region 

Kronoberg beslutade 5 november 2015 att samordna hjälpmedels-

verksamheten mellan regionen och Växjö kommun. Då beslutades 

även att erbjuda övriga kommuner i länet att ingå i samarbetet. 

Omsorgsförvaltningen har för tillfället begränsade möjligheter att 

hantera hjälpmedlen. Förvaltningen framförde i planerings-

förutsättningarna inför 2015 att det finns behov av att bygga en 

hjälpmedelstvätt i kommunen. Kostnaden för en sådan bedömdes då 

uppgå till ca 1 mkr.  

Mot bakgrund av behovet av en hjälpmedelstvätt ser förvaltningen 

positivt på möjligheten att samverka gällande delar av hjälpmedels-

uppdraget. Det finns redan en organisation inom omsorgs-

förvaltningen för hantering av hjälpmedlen i övrigt, därav finns det 

endast behov av att samverka gällande vissa delar.  

Förvaltningschefen har på uppdrag av arbetsutskottet besvarat 

förfrågan från Region Kronoberg med att det finns intresse från 

omsorgsnämnden om att samverka kring delar av hjälpmedels-

uppdraget. 

Beredning 

ON AU § 10 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 7 Dnr 2016/41.792 

Omsorgsnämndens vägledning enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 8, 15 februari 2016 

2. Vägledningen LSS 

Redogörelse 

Socialt ansvarig samordnare informerade om de synpunkter på 

nämndens vägledning som inkommit från bland annat anhöriga till 

personer med beslut enligt LSS.  

Synpunkterna berör bland annat fritidsverksamheten och utbudet av 

aktiviteter. En åtgärd gällande detta är att fritidsombud har utsetts för 

varje boende. Dessa ska bland annat gemensamt ta fram ett program 

med aktiviteter för sommaren 2016. 

Vidare finns synpunkter på insatsen ledsagning och att det i Väg-

ledningen står att det ska vara i närområdet, preciserat till högst en 

timmes bilresa. Ledsagning är tänkt att vara en insats för att brukaren 

ska kunna delta på aktiviteter i vardagen. Om en brukare bor i en 

bostad med särskild service enligt LSS ska det ingå ett visst utbud av 

aktiviteter och resor och brukaren behöver inte ansöka om ledsagning 

till detta.  

Ordinarie ledamöter i arbetsutskottet och representanter för 

förvaltningen kommer att träffa anhöriga igen framöver för att 

diskutera eventuella ändringar i Vägledningen enligt LSS. Nämnden 

måste fatta beslut vid större förändringar av Vägledningen. 

Beredning 

ON AU § 8 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 8 Dnr 2016/52.020 

Information om arbetet med att minska sjukfrånvaron 

Redogörelse 

Personalkonsult informerade nämnden om sjukfrånvaron inom 

omsorgsförvaltningen samt det arbete som pågår med att minska 

denna. Statistik över antalet sjukfrånvarodagar presenterades samt 

delades ut till nämndens ledamöter. Statistiken visar bland annat hur 

ökningen av sjukfrånvaron de senaste två åren ser ut. Sjukfrånvaron 

har från december 2014 jämfört med december 2015 ökat från 6,77 

procent till 8,06 procent (från 23,66 dagar per anställd till 28,95 

dagar). Nämnden efterfrågar även siffror över hur korttids-

sjukfrånvaron ser ut. 

Omsorgsnämnden har i sin policy för 2016-2018 satt upp ett mål att 

sjukfrånvaron inom förvaltningen ska minska med tre dagar per 

anställd och år under perioden. Omsorgsförvaltningen har tillsammans 

med personalenheten under 2015 bland annat gjort större satsningar på 

några enheter där sjukfrånvaron varit hög samt satsat på att stödja 

enhetscheferna i arbetet med rehabiliterande åtgärder för sjukskrivna. 

Detta har lett till att trenden med ökande sjukfrånvaro till viss del har 

börjat vända och gå i rätt riktning. Förvaltningen har även valt att 

satsa på att rekrytera fler chefer under 2016 vilket antas kunna bidra 

till att minska sjukfrånvaron. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 9 Dnr 2016/19.020 

Skrivelse gällande skyddskläder 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 7, 15 februari 2016 

2. Svarsskrivelse, 8 februari 2016 

3. Skrivelse, 13 januari 2016 

Redogörelse 

Kommunal, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och Sveriges arbets-

terapeuter yrkar i en skrivelse till omsorgsnämnden på att samtlig 

personal inom Omsorgsförvaltningen, som bedriver verksamhet som 

medför utevistelser på grund av transporter och utförande av beviljade 

insatser, skall få fotriktiga skor och ytterkläder som är väderanpassade 

för att förebygga ohälsa. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på svar till de berörda 

fackförbunden utifrån deras skrivelse. I svaret föreslås att 

förvaltningen undersöker möjligheten att ha regnkläder och stövlar för 

utlåning på respektive enhet. Medarbetaren får dock själv stå för 

fotriktiga skor samt övriga väderanpassade ytterkläder såsom 

vinterjacka. 

Beredning 

ON AU § 7 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anse skrivelsen besvarad genom 

upprättad svarsskrivelse. 

Protokollet ska skickas till 

Fysioterapeuterna 

Kommunal 

Sveriges Arbetsterapeuter 

Vårdförbundet 

Akten 
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ON § 10 Dnr 2016/39.006 

Information från ordföranden 

Redogörelse 

Omsorgsnämndens ordförande Mats Martinsson (S) lämnade följande 

information till nämndens ledamöter: 

1. Ordinarie ledamöter i arbetsutskottet och representanter för 

förvaltningen kommer att träffa anhöriga till brukare med beslut 

enligt lagen om stöd och service, LSS, i nästa vecka för att bland 

annat diskutera nämndens Vägledning enligt LSS. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 11 Dnr 2016/38.006  

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 

Förvaltningschef Rose-Marie Eriksson lämnade följande information 

till nämndens ledamöter: 

1. Förvaltningschef informerade om arbetet med Äldrecentrum samt 

visade ritningar över byggnaden och dess omgivning. Arbetet med 

beskrivningar för vilken utrustning varje rum behöver pågår. 

2. Förvaltningen har beslutat om en ny chefsorganisation. För att 

stärka upp kommer biträdande enhetschefer att rekryteras. 

3. Förvaltningen annonserar för tillfället efter en verksamhets-

utvecklare. 

4. Det har varit och är svårt att rekrytera sommarvikarier till 

verksamheten. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 12 Dnr 2016/9.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

3. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2016-02-01 – 2016-02-29  

4. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2016-01-01 – 2016-01-31  

5. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2015-12-01 – 2015-12-31 

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. 

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 2015–12-01 

- 2016-01-31 (nedanstående redovisade beslut tagna av 

arbetsutskottet är inte inkluderade). 

Individärenden 

Arbetsutskott 15 februari 2016: 

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

p lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

2. ON AU § 2 - Ansökan om placering enligt 4kap. 1 § och 5 kap. 7 

§ socialtjänstlagen, SoL 

3. ON AU § 3 - Ansökan om korttidsboende enligt 4 kap. 1 § och 5 

kap. 7 § socialtjänstlagen, SoL 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 13 Dnr 2016/56.006 

Meddelanden 

Redogörelse 

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

per 2015-12-01 och 2016-02-29 

2. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 27 januari 2016 

(dnr NOH 2015/150.749) 

3. Protokoll från Kommunala pensionärsrådets, KPR, möte den 2 

december 2015 (dnr NOH 2015/75.103) 

4. Återrapportering av beslut fattade av kommunfullmäktige, 2 

februari 2016 (dnr NOH 2016/45.000) 

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 

dessa till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 14 Dnr 2016/48.006 

Övriga frågor 

Redogörelse 

Omsorgsnämndens ledamöter hade inga övriga frågor vid dagens 

sammanträde. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

 

 

 


