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Omsorgsnämnden 

 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 15 juni 2016 kl. 13.15 – 16.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 34 och § 35 kl. 14.35 – 14.55 

 

28 - 38 

 
 
Beslutande 

 

 

Mats Martinsson (S), ordf. 

 

 

 
 Sonia Muhletaler Salsamendi (S)  
 Hans Paulin (S)  
 Ingegerd Alm (S) Ersätter Jessica Madsen (S) 
 Johny Haraldsson (C), 1:e vice ordf.  
 Margaretha Berggren (C)  
 Kia Johnsson (M), 2:e vice ordf. Ersätter Mikael Johansson (M), 2:e vice ordf. 
 John-Erik Pettersson (M) Ersätter Helen Gustavsson (M) 
 Frida Christensen (S) Ersätter Maria Magnusson Everthsson (AA) 
 Britt Karlsson (AA)  

Yvonne Erlandsson (SD) 

 
Ersätter David Kristiansson (SD) 

   
   
Närvarande ersättare Håkan Karlsson (S) § 28 - 38 

 

Kent Mandorff (MP) § 28 - 38 

   
Övriga deltagare Petra Åhsberg, ekonom § 28 

Marianne Stark, utredare § 29 

Britt-Marie Gustavsson, projektledare    

§ 35 

 

Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef § 

28 - 38 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare § 28 - 

38 
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Justering tid och plats Alvesta 2016-06-15 kl. 16.15  

Sekreterare 
 

 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      

 Mats Martinsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Britt Karlsson (AA) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-06-15 

Anslaget under tiden 2016-06-16 – 2016-07-07 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 
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ON § 28 Dnr 2016/112.042 

Delårsavstämning per maj med helårsprognos 2016 

Beslutsunderlag 

1. Kommentarer till prognos per helår 2016, 15 juni 2016 

Redogörelse 

Förvaltningsekonom redogjorde för delårsavstämning per maj och 

helårsprognos 2016. Handlingar i ärendet delades ut på sammanträdet. 

Utfallet för perioden januari till maj är 122,9 mkr, vilket är ungefär 3 

mkr högre än motsvarande period 2015. Detta är en positiv avvikelse 

för perioden med 0,5 mkr vilken beror på att statsbidrag på 5,9 mkr är 

medräknande. Utan statsbidragen har nämnden en negativ avvikelse 

för perioden januari till maj med 5,4 mkr. 

Helårsprognosen visar per maj på en negativ avvikelse mot budget 

med 17,8 mkr för 2016. Helårsprognosen för äldreomsorgen visar på 

en negativ avvikelse med 14,8 mkr och prognosen för funktionsstöd 

visar på en negativ avvikelse med 3,2 mkr. 

Till största delen beror den förväntade negativa avvikelsen för 2016 på 

effektiviseringar som inte har kunnat verkställas fullt ut. Hög 

sjukfrånvaro, personalkrävande ärenden med mera har även lett till 

högre lönekostnader än budgeterat. 

Förvaltningen har tagit fram en mall för månatlig återrapportering från 

enheter gällande budgetläget.  

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna redovisningen av delårsavstämning per maj samt 

helårsprognos 2016. 

2. Ge nämndens ordförande och förste vice ordförande i uppdrag att 

tillskriva förvaltningens samtliga enheter gällande den allvarliga 

budgetsituation som nämnden står inför. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomi 

Akten 
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ON § 29 Dnr 2016/092.007 

Svar på revisionsrapport gällande övergripande 
granskning av internkontroll  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 29 april 2016 

2. Övergripande granskning av intern kontroll, 21 april 2016 

Redogörelse 

Revisorerna har granskat kommunens arbete med den interna 

kontrollen. Granskningsrapporten är överlämnad till respektive nämnd 

för en redogörelse över vilka åtgärder som kommer att vidtas med 

anledning av rapporten. 

Revisorerna gör bedömningen att omsorgsnämndens arbete med intern 

kontroll endast delvis är ändamålsenligt. De brister som framkommit är: 

- Avsaknad av dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys för de 

kontrollområden som valts i den interna kontrollplanen samt att 

nämnden i högre utsträckning involveras i detta analysarbete.  

- Interna kontrollen bör i högre utsträckning säkerställa att mål 

gällande ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, 

tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, 

anvisningar med mera uppnås. 

- Analysen och utvärderingen av den interna kontrollen behöver 

utvecklas med en ökad spårbarhet gällande genomförda kontroller. 

Beredning 

ON AU § 26 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 

2016-04-29, som svar på revisionsrapporten Övergripande granskning 

av internkontroll. 

Protokollet ska skickas till 

Revisorerna 

Akten 
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ON § 30 Dnr 2016/105.002 

Revidering av nämndens delegationsordning 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 17 maj 2016 

2. KS § 7, 16 februari 2016 

Redogörelse 

Omsorgsnämndens delegationsordning tar upp de ärenden i vilka 

nämnden delegerat sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande 

eller tjänsteman på förvaltningen.  Bestämmelser om delegering av 

ärenden finns i 6 kap. 33-38 §§ kommunallagen, KL, samt i de lagar 

som styr verksamheten. 

Omsorgsnämnden föreslås göra ett tillägg i delegationsordningen 

gällande delegation till Björklidens enhetschef att besluta om hur 

Ragnar Engkvists gåva ska användas. Vidare föreslås att delegationen 

gällande beslut kring att inte lämna ut allmän handling eller 

uppställande av förbehåll i samband med utlämnande av allmän 

handling ändras. 

Beredning 

ON AU § 28 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Enhetschef för Björklidens särskilda boende ges delegation att vid 

varje enskilt tillfälle fatta beslut om vad Ragnar Engkvists gåva 

ska användas till. Användandet av gåvan ska vara till förmån för 

så näraliggande syfte som möjligt som Trivselkassan på 

Björklidens särskilda boende kan anses vara. 

2. Ändra delegationen avseende punkt 6.1. till att förvaltningschef, 

medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och socialt ansvarig 

samordnare (SAS), ges delegation att fatta beslut i fråga om 

utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet 

samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till 

enskild. 

Protokollet ska skickas till 

Enhetschef Björkliden 

Akten 
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ON § 31 Dnr 2016/97.004 

Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig 
betydelse 

Beslutsunderlag 

1. Beslut från Sydarkivera § 9, 4 mars 2016 

2. Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse 

Redogörelse 

Kommunalförbundet Sydarkivera, i vilket Alvesta kommun ingår, har 

tagit fram en gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig 

betydelse. I kommunernas verksamheter hanteras stora mängder 

information som är allmän handling men som har en liten och 

kortvarig betydelse för verksamheten. Upprättad gallringsplan 

föreskriver när och hur gallring av sådana handlingar kan göras. 

Gallring av dessa handlingar får bara ske under förutsättning att 

allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att handlingarna bedöms 

sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. 

Beredning 

ON AU § 29 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta Gallringsplan för handlingar av 

liten och kortvarig betydelse. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 32 Dnr 2016/102.000 

Uppföljning av verkställighet av nämndbeslut 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning, 9 maj 2016 

Redogörelse 

Enligt omsorgsnämndens internkontrollplan för 2016 ska nämnden två 

gånger per år få en sammanställning över verkställigheten av de beslut 

nämnden fattat. Syftet med detta är bland annat att säkerställa att rutin 

finns för att de beslut nämnden tar verkställs av förvaltningen. 

Sammanställningen omfattar beslut tagna under perioden 2015-01-21 

till 2016-03-09. De beslut som tas upp är sådana beslut där 

förvaltningen fått något uppdrag eller liknande från nämnden eller 

arbetsutskottet. 

Beredning 

ON AU § 30 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av verkställighet av 

nämndbeslut. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 33 Dnr 2016/38.006 

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 

Förvaltningschef Rose-Marie Eriksson lämnade följande information 

till nämndens ledamöter: 

1. Förvaltningen har investerat i en trappklättrare som är ett 

hjälpmedel för att kunna förflytta personer upp och ner för trappor 

i byggnader där det inte finns hiss. 

2. Förvaltningschef gick igenom sjukfrånvarostatistiken för 

förvaltningen. Ordförande har efterfrågat tydligare statistik från 

personalkontoret där även korttidssjukfrånvaron framgår. 

Förvaltningen arbetar utifrån framtagen handlingsplan med att 

minska sjukfrånvaron. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 34 Dnr 2016/39.006 

Information från ordföranden 

Redogörelse 

Omsorgsnämndens ordförande, Mats Martinsson (S), lämnade 

följande information till nämndens ledamöter: 

1. Ordförande, förste vice ordförande Johny Haraldsson (C) och 

andre vice ordförande Mikael Johansson (M) har varit på en 

konferens i Stockholm om ny teknik i hemtjänsten. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 35 Dnr 2016/025.739 

Information om projekt gällande e-hemtjänst, social 
dokumentation mm 2015-2017 

Redogörelse 

Projektledare för projektet gällande utvecklande av e-hemtjänst, social 

dokumentation, mobil dokumentation och Äldres behov i centrum, 

ÄBIC (kallas för IBIC nu, Individens behov i centrum), informerade 

nämnden om nuläget i projektet efter att halva projekttiden har gått. 

Inom den del av projektet som rör e-hemtjänst testas olika former av 

teknik som skulle kunna användas inom kommunens hemtjänst 

framöver. I modulhuset Solsidan på Högåsen och i ordinärt boende 

provas för tillfället tillsyn via kameror. På Solsidan samt i den nya 

servicebostaden på Taggvägen 13 finns olika typer av påminnelsestöd 

inbyggda. Förvaltningen testar för tillfället även läkemedelsautomater 

som ett påminnelsestöd till brukaren om att ta sin medicin. 

Syftet med införandet av e-hemtjänst är att skapa bättre förutsättningar 

för att brukaren ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt 

samt att minska beroendet och därmed behov av personal i de 

situationer som är möjliga. 

Projektbiten kring social dokumentation syftar bland annat till att 

säkerställa att all personal har tillräcklig kunskap kring dokumentation 

i verksamhetssystemet Procapita samt att alla brukare har en 

uppdaterad genomförandeplan. Av genomförandeplanen framgår 

bland annat vilka insatser brukaren har samt brukarens önskemål kring 

exempelvis när och hur insatserna ska utföras. Den ska vara ett 

levande arbetsdokument och ska uppdateras minst en gång per halvår. 

Genomförandeplanen ska även ligga till grund för behovsanpassade 

scheman. 

IBIC är ett nytt arbetssätt för handläggarna som handlar om strukturen 

på de utredningar som görs och som ligger till grund för de insatser 

som brukaren beviljas. Detta arbetssätt kommer att införas inom 

förvaltningen till hösten. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen och lägga den 

till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 36 Dnr 2016/009.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

1. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2016-05-01 – 2016-05-31 

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. 

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 2016-05-01 

- 2016-05-31. 

Individärenden 

Arbetsutskott 24 maj 2016: 

1. ON AU § 31 - Ansökan om placering enligt 4 kap. 1 § och 5 kap. 

7 § socialtjänstlagen, SoL 

Inga övriga delegationsbeslut finns att anmäla för perioden 2016-05-04 

– 2016-06-08 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-06-15 12(13) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 37 Dnr 2016/56.006 

Meddelanden 

Redogörelse 

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

per 2016-05-31 

2. Arkivbeskrivning för omsorgsnämnden, 26 maj 2016 (dnr 

2016/113.004) 

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 

dessa till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 38 Dnr 2016/48.006 

Övriga frågor 

Redogörelse 

Hans Paulin (S) undrar om de nya lönerna enligt Kommunals avtal är 

inräknade i budgetprognosen? Ordförande svarar att de inte är 

inräknande men att nämnden får kompensation centralt för 

löneökningarna. 

Kent Mandorff (MP) undrar om det finns hjärtstartare på kommunens 

särskilda boenden? Förvaltningschef svarar att det finns på några 

särskilda boenden samt att det är framtaget kriterier för vilket ansvar 

förvaltningens personal har gällande hjärtstartarna (material samt lista 

över på vilka särskilda boenden de finns skickas ut med protokollet). 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

 


