
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-11-15 1(21) 

Omsorgsnämnden 

 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 15 november 2017 kl. 13.15 – 

16.40 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 57 och § 58 kl. 14.55 – 15.10 

 

53 – 70 
 

57 och 58 justerades direkt, se separat framsida. 
 
 
Beslutande 
 

 

 

Mats Martinsson (S), ordf. 

 

 

 
 Sonia Muhletaler Salsamendi (S)  
 Hans Paulin (S)  
 Ingegerd Alm (S) Ersätter Jessica Håkansson (S) 
 Johny Haraldsson (C), 1:e vice ordf.  
 Margaretha Berggren (C)  
 Mikael Johansson (M), 2:e vice ordf.  
 Helen Gustavsson (M)  
 Margareta Viridén (AA)  
 Britt Karlsson (AA) 

David Kristiansson (SD) 

 

   
   
Närvarande ersättare Gunnel Nordahl, (S) 

 
   
Övriga närvarande Mats Hoppe, förvaltningschef 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare 

Lucas Herngren, enhetschef 

Senada Hodzic, verksamhetsutvecklare 

Ingrid Gunnarsson, enhetschef § 53 - 54 

Per Elmgren, ekonom § 57 - 58 
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Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 
Justering   
Justerare David Kristiansson (SD)  

Plats och tid Alvesta 2017-11-21  
 
 
Underskrifter 
 

  

 
Sekreterare 

 
 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

 

 Mats Martinsson (S)   

Justerare 
 

 
 
 
 

David Kristiansson (SD) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligen inom tre veckor 

från det datum då protokollet anslogs. 

 Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-11-15 

Anslaget under tiden 2017-11-22 – 2017-12-13 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  

  Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden 

 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 15 november 2017 kl. 13.40 – 

15.45 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 57 och § 58 kl. 14.55 – 15.10 

 

57 - 58 
 
 
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)  
 Mikael Johansson (M), 2:e vice ordf.  
 Helen Gustavsson (M)  
 Margareta Viridén (AA)  
 Britt Karlsson (AA) 

David Kristiansson (SD) 

 

   
   
Närvarande ersättare Gunnel Nordahl (S) 

 
   
Övriga närvarande Mats Hoppe, förvaltningschef 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare 

Lucas Herngren, enhetschef 

Senada Hodzic, verksamhetsutvecklare 

Per Elmgren, ekonom 
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Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 
Justering   
Justerare David Kristiansson (SD)  

Plats och tid Alvesta 2017-11-15 kl. 16.45  
 
 
Underskrifter 
 

  

 
Sekreterare 

 
 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

 

 Mats Martinsson (S)   

Justerare 
 

 
 
 
 

David Kristiansson (SD) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligen inom tre veckor 

från det datum då protokollet anslogs. 

 Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-11-15 

Anslaget under tiden 2017-11-16 – 2017-12-07  

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  

  Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 53 Dnr 2017/4.006 

Godkännande av dagordning 

Redogörelse 

Dagordningen fastställdes enligt följande: 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordning s. 3 

4. Presentation nya verksamhetschefer s. 4 

5. Återrapportering av åtgärdsplan för ekonomi i balans s. 5 

6. Internkontrollplan 2018 för omsorgsnämnden s. 6 

7. Ekonomisk uppföljning per september och oktober 2017 s. 7 

8. Verksamhetsplan med internbudget 2018 s. 8 

9. Svar på revisionsrapport ”Granskning av chefernas förutsättning 

för ledarskap” s. 10 

10. Uppföljning av tidigare genomförd granskning avseende allmänna 

handlingar och arkiv s. 11 

11. Revidering av nämndens delegationsordning s. 12 

12. Sammanträdesplan 2018 för omsorgsnämnden s. 13 

13. Information om sjukfrånvarostatistik s. 14 

14. Information om rutin för kontanthantering s. 15 

15. Information om palliativt register s. 16 

16. Information från ordförande s. 17 

17. Information från förvaltningschef s. 18 

18. Redovisning av delegationsbeslut s. 19 

19. Meddelande s. 20 

20. Övriga frågor s. 21 
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Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 54 Dnr 2017/96.001 

Presentation nya verksamhetschefer 

Redogörelse 

Organisationsförändringen inom omsorgsförvaltningen innebär att 

organisationen delas in i de tre verksamhetsområdena Särskilt boende, 

Hemtjänst och Funktionsstöd där varje område leds av en 

verksamhetschef. De tre verksamhetscheferna presenterade sig och 

sina områden vid sammanträdet. Ingrid Gunnarsson kommer att vara 

verksamhetschef för verksamhetsområdet Särskilt boende, Senada 

Hodzic för verksamhetsområde Hemtjänst och Lucas Herngren för 

verksamhetsområde Funktionsstöd. Förvaltningschefen kommer att 

vara verksamhetschef för Hemsjukvården och Myndighetskontoret i 

den nya organisationen. 

Den nya organisationen samt de nya tjänsterna som verksamhetschefer 

träder i kraft från och med den 1 januari 2018. 
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Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 55 Dnr 2017/150.002 

Återrapportering av åtgärdsplan för ekonomi i balans 

Beslutsunderlag 

1. Åtgärdsplan, 8 november 2017 

2. ON AU § 71, 1 november 2017 

3. Åtgärdsplan, 19 oktober 2017 

4. KS § 115, 17 oktober 2017 

Redogörelse 

Med anledning av den negativa avvikelse mot budget som omsorgs-

nämnden redovisat i delårsbokslut per augusti 2017 har kommun-

styrelsen beslutat att nämnden till kommunstyrelsen ska återrapportera 

en åtgärdsplan för en långsiktig ekonomi i balans. Omsorgsförvalt-

ningen har tagit fram ett förslag på återrapportering av åtgärdsplan i 

vilket redogörs för de åtgärder som redan är inledda för att nå en 

långsiktig ekonomi i balans.  

Arbetsutskottet beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att 

komplettera underlaget med en förklaring kring hur ett ökat antal 

chefer ska leda till en kostnadsminskning på sikt (ON AU § 71/2017). 

Förvaltningen har reviderat förslaget på åtgärdsplan i enlighet med 

uppdraget. 

Beredning 

ON AU § 71 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag på 

återrapportering av åtgärdsplan. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 56 Dnr 2017/145.049 

Internkontrollplan 2018 för omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till internkontrollplan, 8 november 2017 

2. ON AU § 74, 1 november 2017 

3. Förslag på internkontrollplan 2018, 28 september 2017 

4. ON AU § 58, 14 september 2017 

Redogörelse 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KF § 71/2008) ska 

varje nämnde anta en särskild plan för den interna kontrollen i 

samband med fastställandet av internbudget. Utöver nämndens egna 

internkontrollplan fastställer kommunstyrelsen även en kommun-

övergripande plan som gäller för samtliga nämnder. 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade den 14 september 2017 

(ON AU § 58) att följande kontrollområden är mest prioriterade att ta 

med i internkontrollplan för 2017: Basala hygienrutiner, verkställda 

timmar, kvalitet i särskilt boende/bostad med särskild service nattetid. 

Förvaltningen har utifrån dessa områden sammanställt en 

internkontrollplan för 2017 samt tagit fram kontrollmoment och 

kontrollansvariga för respektive område. 

Arbetsutskottet beslutade på sitt senaste sammanträde om att ändra 

kontrollmomentet under punkt tre gällande kvalitet i särskilt boenden 

till att ”Kontroll ska ske av dokumentation” samt att kontroll ska göras 

av 20 ärenden totalt istället för att ”Kontroll ska ske av dokument-

ationen i genomförandeplanen” samt att kontroll ska göras av 20 

ärenden per enhet (ON AU § 74/2017). Förslaget på internkontrollplan 

per den 8 november är reviderat i enlighet med arbetsutskottets beslut. 

Beredning 

ON AU § 74 

ON AU § 58 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna framtaget förslag på 

internkontrollplan 2018 (per den 8 november 2017). 
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Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 57 Dnr 2017/170.042 

Ekonomisk uppföljning per september och oktober 2017 

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport per oktober 2017 (delades ut vid sammanträdet) 

2. ON AU § 56, 16 oktober 2017 

3. Månadsrapport per september 2017 

Redogörelse 

Helårsprognosen per september visar på en negativ avvikelse mot 

budget om 15.1 miljoner kronor. På sammanträdet redogjordes för 

helårsprognosen per oktober som visar på en negativ avvikelse mot 

budget om 5.1 miljoner kronor. Kommunfullmäktige har beslutat om 

ett extra ramtillskott för 2017 på 10 miljoner kronor till omsorgs-

nämnden. Därav har helårsprognosen förbättrats med motsvarande 

summa jämfört med prognosen per september.  

Den negativa avvikelsen mot budget beror till stor del av att äldre-

omsorgen har för höga personalkostnader i förhållande till budget. Att 

komma i balans innan året är slut bedöms inte vara möjligt. En aktiv 

åtgärd för att bromsa underskottet är att förvaltningschefen beslutat att 

pröva återbesättningen av samtliga nya anställningar under resten av 

året. 

Förvaltningen har under året arbetat med att medarbetarna ska ta ut all 

semester under året för att undvika att semesterlöneskulden växer. 

Preliminärt ser det ut att ha gett resultat. 

Beredning 

ON AU § 65 (endast september) 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna ekonomisk månadsrapport per september 2017. 

2. Godkänna ekonomisk månadsrapport per oktober 2017. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomienheten 

 

Paragrafen direktjusteras. 
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Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 58 Dnr 2017/127.041 

Verksamhetsplan med internbudget 2018 

Beslutsunderlag 

1. Förslag på verksamhetsplan med internbudget (uppdaterat med 

avsnitt 5 gällande driftbudget och investeringar), 7 november 2017 

2. Förhandling enligt 11 § MBL, 7 november 2017 

3. Förhandling enligt 11 § MBL, 6 november 2017 

4. ON AU § 73, 1 november 2017 

5. Förslag på verksamhetsplan med internbudget 2018 för 

omsorgsnämnden, 19 oktober 2017 (ej avsnitt 5)  

6. ON AU § 66, 16 oktober 2017 

7. ON AU § 56, 14 september 2017 

8. ON AU § 55, 14 september 2017 

9. KF § 50, 19 juni 2017 

Redogörelse 

I verksamhetsplan med internbudget 2018 ges en nulägesbeskrivning 

av nämndens styrkor och utmaningar följt av en beskrivning av större 

verksamhetsförändringar under kommande år.  

Vidare redogörs för de mål och resultatindikatorer som kommunfull-

mäktige beslutat om för verksamheten samt för de nämndspecifika 

mål som nämnden själv beslutar om i verksamhetsplanen. I avsnitt 6 

läggs nämndens värdegrund, strategier och övriga mål fast. Omsorgs-

förvaltningen ska sedan, utifrån nämndens beslutade verksamhetsplan, 

arbeta fram handlingsplaner med aktiviteter samt eventuella delmål. 

325 miljoner kronor är ingångsvärdet i omsorgsnämndens driftbudget 

efter att justeringar är gjorda. Nämnden har en total investerings-

budget på 1,5 miljoner kronor för 2018 vilken i förslaget fördelas på 

investeringar i inventarier och hjälpmedel. 

Arbetsutskottet beslutade på sitt senaste sammanträde att ge 

förvaltningen i uppdrag att arbeta in i budgetförslaget de extra nio 

årsarbetare som finns fördelade på särskilt boende ändras till sju 

årsarbetare samt att de medel som blir över avsätts till en buffert. 

Bufferten ska uppgå till 1.5 miljoner kronor. (ON AU § 73/2017). 

Förslaget på verksamhetsplan med internbudget 2018 är förhandlat 

enligt 11 § medbestämmandelagen, MBL. 

Arbetsutskottets beslutsförslag till nämnden är att antalet platser i 

särskilt boende på Furuliden ska fastställas till 46. Det är dock 43 som 

är den siffra budgeten är baserad på och därför bör antalet platser 

fastställas till 43 istället. 
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Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

I redogörelsen för verksamhetsplanen med internbudget ges förslag till 

nämnden att ge förvaltningen följande i uppdrag: 

1. Till januari 2018 göra en uppföljning av schemaläggningen för 

särskilt boende 

2. Till nämndens sammanträde 14 december utreda möjligheten att 

revidera internbudget med målet att identifiera och föra över 

medel från Funktionsstöd för assistansersättning (SFB) till 

äldreomsorgen för kostnader för obekväm arbetstid. 

3. Till januari 2018 komplettera internbudgeten med ett avsnitt som 

beskriver budgetprinciperna. 

Beredning 

ON AU § 73 

ON AU § 66 

ON AU § 56 

ON AU § 55 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna förslaget på verksamhetsplan med internbudget 2018 

för omsorgsnämnden. 

2. Antalet platser i särskilt boende på Furuliden under 2018 fastställs 

till 43. 

3. Ge förvaltningen i uppdrag att till januari 2018 göra en 

uppföljning av schemaläggningen för särskilt boende 

4. Ge förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde 14 

december utreda möjligheten att revidera internbudget med målet 

att identifiera och föra över medel från Funktionsstöd för 

assistansersättning (SFB) till äldreomsorgen för kostnader för 

obekväm arbetstid. 

5. Ge förvaltningen i uppdrag att till januari 2018 komplettera 

internbudgeten med ett avsnitt som beskriver budgetprinciperna. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 

 

Paragrafen direktjusteras. 
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Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 59 Dnr 2017/157.007 

Svar på revisionsrapport ”Granskning av chefernas 
förutsättning för ledarskap” 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 75, 1 november 2017 

2. Tjänsteskrivelse, 16 oktober 2017 

3. Missiv, 4 september 2017 

4. Revisionsrapport, 4 september 2017 

Redogörelse 

De förtroendevalda revisorerna i Alvesta kommun har valt att granska 

om kommunstyrelsen och nämnderna använder sina ledarresurser på 

ett ändamålsenligt sätt. Bakgrunden till granskningen är att cheferna 

utgör en strategisk resurs i kommunen och deras arbetssituation har 

betydelse för såväl verksamhetens effektivitet och kvalitet som 

personalens arbetsmiljö. Nationella studier pekar på att en betydande 

del av ledarnas tid ägnas åt frågor som förvaltningsledning med flera 

ålägger dem och en mindre del till att leda den operativa 

verksamheten. 

Revisorerna efterfrågar ett samlat svar från kommunstyrelsen med en 

redogörelse över vad den avser att göra för att åtgärda de påpekanden 

som görs i bedömningen. Kommunstyrelsen efterfrågar i sin tur svar 

från nämnderna som underlag till sitt svar. 

Beredning 

ON AU § 75 

Yrkanden 

Mikael Johansson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som 

sitt svar till revisorerna. 

Protokollet ska skickas till 

Revisorerna (via Kommunstyrelsen) 
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Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 60 Dnr 2017/160.007 

Uppföljning av tidigare genomförd granskning avseende 
allmänna handlingar och arkiv 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 76, 1 november 2017 

2. Tjänsteskrivelse, 17 oktober 2017 

3. Missiv, 15 september 2017 

4. Revisionsrapport, 15 september 2017 

Redogörelse 

Kommunens förtroendevalda revisorer genomförde 2016 en 

granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av 

allmänna handlingar och arkivvård. Under våren 2017 har revisorerna 

gjort en uppföljning med syfte att följa upp de iakttagelser och brister 

som framkom i granskningen 2016. Revisorerna efterfrågar svar från 

nämnden med en redogörelse över vad nämnden avser att göra för att 

åtgärda de påpekanden som görs i uppföljningen. 

Det som återstår för att samtliga kontrollmål ska vara uppfyllda är att ta 

fram en ny dokumenthanteringsplan då den nu gällande är från 2009 samt 

att upprätta en arkivförteckning för nämnden. 

Beredning 

ON AU § 76 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som 

sitt svar till revisorerna. 

Protokollet ska skickas till 

Revisorerna 
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Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 61 Dnr 2017/171.002 

Revidering av nämndens delegationsordning 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 78, 1 november 2017 

2. Tjänsteskrivelse, 17 oktober 2017 

3. Reviderad delegationsordning (föreslagna ändringar 

gulmarkerade) 

4. KS § 103, 12 september 2017 

Redogörelse 

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. 

En översyn har gjorts av delegationsordningen och det finns behov av 

uppdateringar på en del punkter. 

Bland annat föreslås att beslut om bostad enligt socialtjänstlagen, SoL, 

samt enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS, delegeras till enhetschef för myndighetskontoret. Vidare föreslås 

att enhetschefen för Torsgården får delegation att vid varje enskilt 

tillfälle fatta beslut om hur Ingvar Erikssons gåva ska användas. 

Beredning 

ON AU § 78 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna reviderat förslag på 

delegationsordning för omsorgsnämnden. 
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Omsorgsnämnden 
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ON § 62 Dnr 2017/168.006 

Sammanträdesplan 2018 för omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 79, 1 november 2017 

2. Tjänsteskrivelse, 17 oktober 2017 

3. Förslag på sammanträdesplan, 17 oktober 2017 

Redogörelse 

Enligt 3 kap. 10 § 3 st omsorgsnämndens reglemente ska nämnden 

senast på novembersammanträdet fastställa tiderna för kommande års 

ordinarie sammanträden. Ett förslag på sammanträdestider 2018 för 

omsorgsnämnden och dess arbetsutskott är framtaget.  

Förslaget tar hänsyn till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 

sammanträdestider. Vidare tar förslaget hänsyn till den tidsplan som 

finns för behandling av ekonomiska månadsrapporter, delårsrapport 

samt verksamhetsplan med internbudget. Vilka datum som gäller för 

behandling av dessa framgår av förslaget på sammanträdesplan. 

Beredning 

ON AU § 79 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta förslaget på sammanträdesplan för 

2018. 
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Omsorgsnämnden 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 63 Dnr 2017/43.020 

Information om sjukfrånvarostatistik 

Beslutsunderlag 

1. Sjukfrånvarostatistik per september 2017  

Redogörelse 

Det går fortsatt att se en viss sänkning av sjukfrånvaron jämfört med i 

våras. Per september är den totala sjukfrånvaron 8,15 procent. Vidare 

presenterades sjukfrånvaro uppdelat på kön och ålder. Sjukfrånvaron 

för kvinnor är cirka 50 procent högre än för män inom förvaltningen. 

45,7 procent av förvaltningens anställda har max tre sjukdagar under 

de senaste 12 månaderna. 

En redogörelse gavs också för statistik gällande pågående 

rehabiliteringsärenden. För tillfället har förvaltningen 113 pågående 

rehabiliteringsärenden samt ytterligare ett antal som är under 

bevakning i systemet. 

Vidare redogjordes för en forskningsstudie som bland annat jämför 

hur arbetsvillkoren ser ut inom äldreomsorgen i Sverige, Finland, 

Danmark och Norge. 
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ON § 64 Dnr 2017/195.739 

Information om rutin för kontanthantering 

Redogörelse 

Förvaltningen har gjort en översyn av samt omarbetat rutinerna för 

hantering av brukares privata medel för att förtydliga hur denna 

hantering ska ske. Översynen har gjorts som en del av vidtagna 

åtgärder efter en lex Sarah-rapportering gällande kontanta medel som 

försvunnit på särskilda boendet Högåsen. Syftet är även att säkerställa 

att redovisningen av medlen sker på ett korrekt sätt. 
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ON § 65 Dnr 2017/175.730 

Information om palliativt register 

Redogörelse 

På sammanträdet informerades kring palliativt register och den 

statistik som rapporteras in där. Omsorgsnämnden har sämst resultat i 

länet gällande närvaro i rummet vid dödsögonblicket för personer som 

vårdas i livets slut i kommunen. Förvaltningen har sett över den 

statistik som rapporteras in och funnit några felregistreringar samt 

noterat en låg registreringsgrad i registret. Förvaltningen kommer att 

förtydliga vad som ska registreras samt arbeta på att öka antalet 

registreringar för att få en mer tillförlitlig statistik. 
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ON § 66 Dnr 2017/8.006 

Information från ordförande 

Redogörelse 

Ordförande gav följande information till nämnden vid dagens 

sammanträde: 

1. Ordförande kommenterade innehållet i en insändare i tidningen 

som handlat bland annat om att förvaltningen har för många 

chefer. 

2. Ordförande bjöd in nämnden till julbord och julshow onsdagen 

den 6 december. Anmälan görs till förvaltningssekreteraren. 

3. Nämndsammanträdet den 14 december kommer att bli en heldag 

där förmiddagen är gemensam med enhetschefer och stab. På 

eftermiddagen kommer det att vara nämndsammanträde som 

vanligt. Plats är Högåsen, en separat kallelse/underrättelse 

kommer att skickas ut. 
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ON § 67 Dnr 2017/9.006 

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 

Förvaltningschef hade ingen information att ge vid dagens 

sammanträde. 
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ON § 68 Dnr 2017/6.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

1. Lista över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för perioden 

2017-10-01 – 2017-10-31 

2. Lista över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för perioden 

2017-09-01 – 2017-09-30 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt 

till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt delegations-

ordning 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 2017-09-01 

– 2017-10-31. 

Övriga delegationsbeslut 

För perioden 2017-09-21 – 2017-11-08 finns följande övriga 

delegationsbeslut att anmäla: 

- Beslut om avvisning av för sent inkommet överklagande, fattat av 

enhetschef myndighetskontoret 2017-11-02 (dnr 2017/190.735) 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 
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ON § 69 Dnr 2017/7.006 

Meddelanden 

Redogörelse 

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

per 2017-09-30 och 2017-10-31 (dnr 2017/7.006) 

2. Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som ej 

verkställts inom tre månader, 30 september 2017 

3. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 16 oktober 2017 (dnr 

2017/3.006) 

4. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 1 november 2017 (dnr 

2017/3.006) 

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 

dessa till handlingarna. 
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ON § 70 Dnr 2017/10.006 

Övriga frågor 

Redogörelse 

Inga övriga frågor lyftes vid dagens sammanträde. 
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