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Sammanträdesdatum 

2016-09-21 1(13) 

Omsorgsnämnden 

 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 21 september 2016                     

kl. 13.15 – 16.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 42 och § 43 kl. 14.30 – 14.50 

 

39 - 47 

 
 
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.     

§ 39 – 44 

Håkan Karlsson (S) § 45 - 47 

 

 
Ersätter Mikael Johansson (M) § 45 - 47 

 Helen Gustavsson (M)  
 Yvonne Erlandsson (SD) Ersätter Maria Magnusson Everthsson (AA) 
 Britt Karlsson (AA) 

David Kristiansson (SD) 

 

   
   
Närvarande ersättare Ingegerd Alm (S) § 39 - 47 

Frida Christensen (S) § 39 - 47 

Håkan Karlsson (S) § 39 - 44 

Mehdi Zullufi (S) § 39 - 47 

 
   
Övriga deltagare Petra Åhsberg, förvaltningsekonom § 39  

Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef § 

39 - 47 

 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare § 

39 - 47 
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Justering tid och plats Alvesta 2016-09-27          

Sekreterare 
 

 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      

 Mats Martinsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

David Kristiansson (SD) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-09-21 

Anslaget under tiden 2016-09-28       – 2016-10-19      

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 
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ON § 39 Dnr 2016/142.042 

Delårsbokslut med prognos per augusti 2016 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 44, 19 september 2016 

2. Delårsbokslut per augusti 2016 (inkl. prognos för måluppfyllelse) 

Redogörelse 

Omsorgsnämndens utfall för perioden januari till augusti 2016 är 

212,5 miljoner kronor, mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse med 

7,1 mnkr för perioden. Till största delen beror den negativa avvikelsen 

på att effektiviseringar inte har kunnat verkställas fullt ut ännu. 

Åtgärder är inledda och effekten kan ses under senare delen av 2016 

och under 2017. Hög sjukfrånvaro, personalkrävande enskilda 

ärenden, introduktion av extrapersonal, vak med mera har lett till 

högre lönekostnader än budgeterat. Sommarperioden 2016 har 

däremot varit lugnare jämfört med 2015. 

Helårspronosen för 2016 visar per augusti på en negativ avvikelse mot 

budget med 15,2 mnkr. Prognosen är något bättre än helårsprognosen 

per maj som visade på en negativ avvikelse på 17,6 mnkr. Prognosen 

för funktionsstöd beräknas till en negativ avvikelse med 3,4 miljoner 

kronor för 2016 och motsvarande prognos för äldreomsorgen beräknas 

till en negativ avvikelse med 12,4 mnkr. 

Till delårsbokslutet hör även en redogörelse över nämndens 

måluppfyllelse utifrån de mål som anges i Mål och budget 2016. Vad 

gäller kvalitetsmåtten bedöms i nuläget att de kommer att kunna 

uppfyllas. Det bedöms dock att nämnden inte kommer att kunna 

uppfylla kostnadsmåtten för 2016. 

Beredning 

ON AU § 44 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomi 

Akten 
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ON § 40 Dnr 2016/106.042 

Handlingsplaner från enheterna för att nå en budget i 
balans 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 35, 6 september 2016 

2. Tjänsteskrivelse, 4 juli 2016 

3. ON AU § 27, 24 maj 2016 

4. Handlingsplaner, 3 maj 2016 

5. ON § 15, 11 maj 2016 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden beslutade den 11 maj 2016 (ON § 15) att ge alla 

enheter i uppdrag att till arbetsutskottets nästa sammanträde lämna in 

en handlingsplan för hur enheten ska klara att hålla sin budget samt en 

konsekvensbeskrivning av handlingsplanen. Arbetsutskottet beslutade 

den 24 maj 2016 (ON AU § 27) att återremittera enheternas 

handlingsplaner till förvaltningen för kompletteringar. Arbetsutskottet 

beslutade samtidigt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en mall 

för månatliga kompletteringar från enheterna samt att uppmana 

enheterna att iaktta stor återhållsamhet för att nå en budget i balans. 

Förvaltningen har tagit fram en skrivelse med förslag till beslut på 

åtgärder som komplement till de åtgärdsplaner som enheterna 

presenterat. I skrivelsen redogörs för två förslag på åtgärder, att 

undersöka möjligheten att omvandla hela eller delar av Furulidens 

höghusdel till mellanboende och att undersöka möjligheten att 

bolagisera hela eller delar av omsorgsnämndens verksamhet. 

Beredning 

ON AU § 35 

ON AU § 27 

Yrkanden 

Mikael Johansson (M) yrkar bifall till beslutsförslagen och tilläggs-

yrkar att omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda vilka 

delar av verksamheten som är dyrare än standardkostnaden och ge 

förslag på åtgärder för att få verksamheten till samma kostnadsnivå 

som standardkostnaden. 

Johny Haraldsson (C) yrkar bifall till beslutsförslagen och till Mikael 

Johanssons (M) tilläggsyrkande. 
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Sonja Muhletaler Salsamendi (S) yrkar bifall till beslutspunkt 2 och 

till Mikael Johanssons (M) tilläggsyrkande. 

Mats Martinsson (S) yrkar bifall till Mikael Johanssons (M) 

tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar nämnden på beslutspunkt 1-3 och finner att 

nämnden beslutat enligt förslagen. 

Ordförande frågar nämnden på Mikael Johanssons (M) tilläggs-

yrkande och finner att nämnden beslutat bifalla yrkandet. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. De åtgärder som redan är beslutade av omsorgsnämnden, en generell 

återhållsamhet samt de förslag som föreligger i förvaltningschefens 

skrivelse utgör förvaltningens komplettering till enheternas 

handlingsplaner. 

2. Föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen och 

omsorgsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att omvandla hela 

eller delar av Furulidens höghusdel till ett mellanboende samt vilka 

effekter en sådan omvandling skulle medföra. 

3. Föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen och 

omsorgsnämnden i uppdrag att undersöka vilka effekter en bolagisering 

av delar av omsorgsnämndens verksamhet skulle medföra för 

kommunen och för omsorgsnämnden. 

4. Ge förvaltningen i uppdrag att utreda vilka delar av verksamheten som 

är dyrare än standardkostnaden och ge förslag på åtgärder för att få 

verksamheten till samma kostnadsnivå som standardkostnaden. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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ON § 41 Dnr 2016/140.001 

Internkontrollprocess för omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 45, 19 september 2016 

2. Tjänsteskrivelse, 12 september 2016 

Redogörelse 

Revisorerna genomförde under våren 2016 en granskning av arbetet 

med intern kontroll i kommunen. Som ett led i förbättringsarbetet vad 

gäller internkontrollen för omsorgsnämnden föreslås att nämnden fast-

ställer följande arbetsprocess för det årliga arbetet med framtagandet 

av en internkontrollplan: 

1. Inventering av risker. Förvaltningen gör en gång per år en 

inventering av risker såväl nya som ändrade risker. Riskerna 

identifieras utifrån vilka faktorer som är avgörande för om nämnden 

kan uppnå målen för verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv 

(verksamhet, ekonomi och personal). 

2. Värdering av risker. Bruttolista med risker levereras till 

arbetsutskottet. I arbetsutskottet gör politikerna en analys och 

bedömning av varje risk. Hur sannolikt är det att den inträffar och 

vilka konsekvenser skulle det få för verksamheten om den inträffar? 

Arbetsutskottet väljer sedan ut de mest prioriterade riskerna.  

3. Förvaltningen upprättar ett förslag till internkontrollplan. För varje 

risk beskrivs aktuella system/rutiner, kontrollmoment, 

kontrollansvarig, kontrollmetod, frekvens för kontrollerna samt hur 

och när rapportering ska ske.  

4. Förslag på internkontrollplan bereds av arbetsutskottet. 

5. Information till fackliga företrädare enligt § 19 MBL. 

6. Internkontrollplan beslutas av omsorgsnämnden. Detta görs 

tidsmässigt i samband med fastställandet av internbudget. 

7. Den löpande kontrollen genomförs i enlighet med fastställd intern-

kontrollplan. 

8. Förvaltningschef gör årligen en skriftlig rapportering till omsorgs-

nämnden och kommunstyrelsen. Rapporten ska vara behandlad av 

omsorgsnämnden i slutet av det innevarande året. 

Beredning 

ON AU § 45 
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Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget på årlig 

internkontrollprocess för omsorgsnämnden. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 42 Dnr 2016/109.201 

Bostadsförsörjningsprogram för Alvesta kommun 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 36, 6 september 2016 

2. Förslag på yttrande, 25 augusti 2016 

3. Förslag på bostadsförsörjningsprogram, 3 maj 2016 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden har fått förslag till bostadsförsörjningsprogram och 

riktlinjer för bostadsförsörjningen för Alvesta kommun på remiss. I 

bostadsförsörjningsprogrammet anges ett antal övergripande riktlinjer 

för bostadsförsörjningen i kommunen. Det konstateras att det råder en 

generell bostadsbrist i Alvesta kommun samt att det har byggts för få 

bostäder de senaste åren. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande från omsorgs-

nämnden angående bostadsförsörjningsplanen. Nämnden har för 

tillfället inte någon kö till lägenheter i särskilt boende. Den 

demografiska utvecklingen visar dock på ett ökat antal äldre 

kommuninvånare framöver. Det finns ett behov av tillgängliga och bra 

bostäder för äldre i kommunen. Ett alternativ som framhålls är 

tillskapandet av någon form av mellanboende för äldre. 

Det framhålls även i yttrandet att det är av vikt att det finns byggklara 

tomter i kommunen för bostäder med särskild service enligt lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vidare framhålls 

behovet av bostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning, 

då det idag inte finns ett fullvärdigt sådant boende i kommunen. 

Beredning 

ON AU § 36 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget på yttrande angående 

förslaget på bostadsförsörjningsprogram för Alvesta kommun.  

Protokollet ska skickas till 

Förvaltningen för samhällsplanering 

Akten 
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ON § 43 Dnr 2016/039.006  

Information från ordföranden 

Redogörelse 

Omsorgsnämndens ordförande Mats Martinsson (S) lämnade vid 

dagens sammanträde följande information till nämndens ledamöter: 

1. Ordförande och förvaltningschefen har varit på kommunstyrelsens 

sammanträde den 13 september för att informera om omsorgs-

nämndens ekonomiska situation. 

2. Nämndens presidium och förvaltningschefen har haft ett möte med 

de förtroendevalda revisorerna. Nämnden fick viss kritik gällande 

den ekonomiska situationen. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 44 Dnr 2016/038.006  

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 

Förvaltningschef Rose-Marie Eriksson lämnade vid dagens 

sammanträde följande information till nämndens ledamöter: 

1. Den senaste statistiken över omsorgsförvaltningens sjukfrånvaro 

presenterades för nämnden. På sammanträdet diskuterades kring 

statistiken och sjukfrånvaron. 

2. Semesterperioden i år har varit förhållandevis lugn jämfört med 

föregående år. Det har varit mycket på några enheter men i stort 

sett har det varit lugnare jämfört med 2015. 

3. Förvaltningschefen redogjorde för de förändringar som gjorts i 

enhetschefsorganisationen med bland annat nya biträdande 

enhetschefer på några enheter. 

4. Myndighetskontoret kommer att starta upp under oktober. 

Uppstarten har blivit någon försenad då det inte är klart med 

möbler ännu. 

5. Alla chefer utbildas för tillfället i bemanningsakademin som ett 

led i arbetet med behovsanpassad bemanning. 

6. Den dagliga verksamheten Lobo har avvecklats och tanken är att 

lokalen ska användas till mötesplats istället. 

7. Region Kronoberg för diskussioner med alla kommuner i länet 

gällande en gemensam hjälpmedelscentral. Nämnden har sedan 

tidigare svarat att man är intresserad av att medverka endast 

gällande en hjälpmedelstvätt. Region Kronoberg har dock 

meddelat att det inte går att medverka endast på delar av hjälp-

medelscentralen. Nämnden behöver därför framöver fatta ett 

beslut i frågan. 

8. Omsorgsförvaltningen har fått 14 surfplattor från Kamprad-

stiftelsen till aktivering för äldre.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 45 Dnr 2016/009.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

1. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2016-08-01 – 2016-08-31 

2. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2016-07-01 – 2016-07-31 

3. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2016-06-01 – 2016-06-30 

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 2016-06-01 

- 2016-08-31. 

Övriga delegationsbeslut 

1. Beslut att ej lämna ut allmän handling fattat av förvaltningschef 

2016-08-01 (NOH 2016/133.000). 

2. Beslut att göra en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för 

vård och omsorg, IVO, fattat av socialt ansvarig samordnare, 

2016-06-22 (NOH 2016/110.749). 

3. Beslut att göra en anmälan enligt lex Sarah till IVO fattat av 

socialt ansvarig samordnare, 2016-07-05 (NOH 2016/098.749). 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-09-21 12(13) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 46 Dnr 2016/56.006 

Meddelanden 

Redogörelse 

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

per 2016-06-30, 2016-07-31 och 2016-08-31 

2. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om att avsluta 

ärende gällande tillsyn av nattbemanningen på Högåsen, 2016-08-

02 (dnr NOH 2016/062.735) 

3. Beslut från IVO i lex Sarah-ärende gällande brister i omsorgen på 

särskilt boende, 2016-07-14 (dnr NOH 2016/98.749) 

4. Beslut från IVO i lex Sarah-ärende gällande brukare som glömts 

på toaletten, 2016-07-04 (dnr NOH 2016/110.749) 

5. KF § 87, beslut om att höja omsorgsförvaltningens maxtaxa, 2016-

06-20 (dnr NOH 2016/090.706) 

6. Beslut från IVO om att avsluta ärende gällande ej verkställt beslut 

om bostad enligt 9 § 9 p lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, 2016-06-14 (dnr NOH 2014/082.792) 

7. Protokoll från Kommunala pensionärsrådets sammanträde 2016-

06-01 (dnr NOH 2016/094.103) 

8. Dom i mål nr 2124-16 gällande nämndens beslut om avslag på 

ansökan om hemtjänst (NOH 2016/116.732) 

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 

dessa till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 47 Dnr 2016/048.006  

Övriga frågor 

Redogörelse 

Hans Paulin (S) undrar om det är klart med omklädningsrum gällande 

arbetskläderna? Förvaltningschefen svarar att det i nuläget inte är helt 

klart men kommer att vara det till dess att arbetskläderna börjar 

användas i april nästa år. 

Britt Karlsson (AA) undrar hur de 6 mnkr som nämnden eventuellt 

kommer att få från kommunfullmäktige kommer användas? 

Ordförande svarar att de i så fall kommer att användas till att täcka 

nämndens budgetunderskott för 2016 då de inte är riktade till något 

särskilt ändamål.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 

 


