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Omsorgsnämnden 

 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 18 juni 2018 kl. 13.15 – 15.10 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering för fika mellan § 44 och § 45 kl. 14.35 – 14.50 

 

36 - 49 

 
 
Beslutande 

 

 

Mats Martinsson (S), ordf. 

 

 

 
 Sonia Muhletaler Salsamendi (S)  
 Hans Paulin (S)  
 Ingegerd Alm (S)  
 Johny Haraldsson (C), 1:e vice ordf.  
 Margaretha Berggren (C)  
 John-Erik Pettersson (M) Ersätter Mikael Johansson (M), 2:e v. ordf. 
 Kia Johnsson (M) Ersätter Helen Gustavsson (M) 
 Margareta Viridén (AA)  
 Ola Andersson (V) 

David Kristiansson (SD) 

Ersätter Britt Karlsson (AA) 

   
   
Närvarande ersättare Kent Mandorff (MP)  
   
Övriga deltagare Mats Hoppe, förvaltningschef 

Senada Hodzic, verksamhetschef ordinärt boende 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare 

Christina Andersson § 37 

Marianne Stark, strateg § 43 

Per Elmgren, ekonom § 45 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 
Justering   
Justerare Margareta Berggren (C)  
Plats och tid Alvesta 2018-06-18 kl. 15.15  
 
 
Underskrifter 
 

  

Sekreterare 
 

 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      

 Mats Martinsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Margareta Berggren (C) 

 
 

 
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 2018-06-18 

Anslaget under tiden 2018-06-19 – 2018-07-09 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  

  Utdragsbestyrkande 
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ON § 36  

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställdes enligt följande: 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordning s. 3 

4. Kvalitetsberättelse 2017 s. 4 

5. Information från ordförande och från förvaltningschef s. 5 

6. Information om pågående omställningsarbete (Bryggaren) s. 6 

7. Information om bemanningssituationen inför sommaren s. 7  

8. Information om regionala stödstrukturen s. 8 

9. Val av dataskyddsombud för omsorgsnämnden s. 9 

10. Förändringar av omsorgsnämndens taxa för insatser enligt hälso- 

och sjukvårdslagen s. 10 

11. Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning s. 12 

12. Ekonomisk månadsrapport för omsorgsnämnden per april och maj 

2018 s. 13 

13. Uppföljning av verkställighet av omsorgsnämndens beslut s. 14 

14. Redovisning av delegationsbeslut s. 15  

15. Meddelanden s. 16 

16. Övriga frågor s. 17  
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ON § 37 Dnr 2018/62.739 

Kvalitetsberättelse 2017 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 39, 3 maj 2018 

2. Kvalitetsberättelse, 21 maj 2018 

Redogörelse 

Kvalitetsberättelsen beskriver omsorgsförvaltningens 

utvecklingsprocess att uppfylla de krav och mål som finns gällande 

verksamheten enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och 

service till viss funktionshindrade (LSS), socialstyrelsens 

författningssamlingar samt de politiska mål som kommunfullmäktige 

och nämnden fastslagit. Kvalitetsberättelsen beskriver även hur 

kvalitetsarbetet fortgår under år 2018. 

Beredning 

ON AU § 39 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad kvalitetsberättelse 

för 2017. 
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ON § 38 Dnr 2018/37.006 

Information från ordförande och från förvaltningschef 

Redogörelse 

Ordförande Mats Martinsson (S) informerade om följande: 

1. Det finns ett individärende som inte är reglerat i nämndens 

delegationsordning vilket innebär att nämnden behöver fatta 

beslut. Om det blir brådskande med ett beslut under sommaren 

kommer ordförande att fatta beslut i ärendet enligt delegationen 

om beslut i brådskande ärenden och om processen tar längre tid 

kan ärendet lyftas till omsorgsnämnden för delegation till 

arbetsutskottet att fatta beslutet. 

Förvaltningschef Mats Hoppe informerade om följande: 

1. Ärendet om ny bostad enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, i Spirans gamla lokaler har inte kunnat 

lyftas som beslutsärende ännu på grund av att förvaltningen inte 

fått någon kostnadskalkyl över ombyggnationen från Allbohus än. 

2. 310 av de totalt 450 nya digitala låsen i ordinärt boende är nu 

installerade vilket är ett bra resultat. 
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ON § 39 Dnr 2018/86.001 

Information om pågående omställningsarbete (Bryggaren) 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 45, 30 maj 2018 

Redogörelse 

På sammanträdet informeras om det pågående omställningsarbetet 

med anledningen av att Bryggaren ska stängas. Arbetet med att se 

över de boendens önskemål om vart de helst vill flytta rullar på. 

Det har framkommit en del protester från några boende och deras 

anhöriga kring att behöva flytta från Bryggaren. Samtidigt finns det 

även boende som kan tänka sig att flytta. Några av dem uttrycker även 

önskemål om att flytta så snart som möjligt.  

Det finns även en viss oro hos personalen inför omplaceringarna. 

Ärendet kommer att förhandlas enligt 11 § medbestämmandelagen, 

MBL, på omsorgsförvaltningen samt informeras enligt 19 § MBL 

centralt. 

Beredning 

ON AU § 45 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 
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ON § 40 Dnr 2018/87.020 

Information om bemanningssituationen inför sommaren 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 43, 30 maj 2018 

Redogörelse 

På sammanträdet informeras om hur bemanningssituationen i 

verksamheten ser ut inför sommarens semesterperioder. Förvaltningen 

har bedömt behovet till ca 220 vikarier, i nuläget är 212-216 

rekryterade. Det har varit svårt att få tag på vikarier, ett stort problem 

är att sökande inte uppfyller språkkraven. Ett problem är också att 

flera vikarier inte vill arbeta under båda semesterperioderna, 

förvaltningen överväger att inför nästa sommar prova någon form av 

bonussystem för de vikarier som arbetar båda perioderna. 

På sjuksköterskesidan är sommarbemanningen skör som det ser ut i 

nuläget. Ett försök är gjort med extra förmåner för sjuksköterskor som 

kan tänka sig att flytta sin semester någon eller några veckor vilket har 

gett visst resultat. 

Beredning 

ON AU § 43 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 
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ON § 41 Dnr 2018/88.106 

Information om regionala stödstrukturen 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 44, 30 maj 2018 

Redogörelse 

I Kronobergs län finns en regional samverkans- och stödstruktur för 

länets kommuner och Region Kronoberg vars syfte är att stimulera, 

uppnå, samordna och utveckla en långsiktig samverkan och 

gemensam kunskapsutveckling. Samarbetet har tidigare finansierats 

genom statliga medel som gått direkt till Region Kronoberg. Från 

förra året går dessa medel till kommunerna istället som därigenom har 

möjlighet till finansiering vilket har gjorts under 2018 (ON § 

32/2017). Från 2019 är det inte säkert att alla kommuner i länet vill 

vara med och finansiera stödstrukturen därför är det oklart hur det blir 

med detta samarbete mellan regionen och kommunerna framöver. 

Beredning 

ON AU § 44 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 
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ON § 42 Dnr 2018/72.001 

Val av dataskyddsombud för omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 42, 30 maj 2018 

2. Tjänsteskrivelse, 22 maj 2018 

Redogörelse 

Dataskyddsförordningen eller General Data Protection Regulation 

(GDPR) träder i kraft inom EU:s samtliga medlemsländer den 25 maj 

208. Genom att nya regler träder i kraft upphör nuvarande 

personuppgiftslag (PuL). Syftet med den nya förordningen är att 

skydda fysiska personers integritet vid behandling av personuppgifter 

samt att det ska vara fritt flöde av personuppgifter inom EU. 

Inom kommunen är varje myndighet (styrelse eller nämnd) 

personuppgiftsansvarig. Därför ska varje styrelse och nämnd utse ett 

dataskyddsombud för sin myndighet. Alvesta kommun har tecknat ett 

avtal med Kommunalförbundet Sydarkivera för tjänsten som 

dataskyddsombud. 

Nämndens ordförande har fattat beslut på delegation (2018-05-16) att 

utse Anders Danielsson, kommunalförbundet Sydarkivera, till 

dataskyddsombud för omsorgsnämnden från den 25 maj till den 15 

augusti 2018. 

Beredning 

ON AU § 42 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att utse Therese Jigsved på 

kommunalförbundet Sydarkivera som dataskyddsombud för 

omsorgsnämnden från den 15 augusti 2018. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunalförbundet Sydarkivera 
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ON § 43 Dnr 2018/78.706 

Förändringar av omsorgsnämndens taxa för insatser enligt 
hälso- och sjukvårdslagen 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, rev. 30 maj 2018 

2. ON AU § 38, 30 maj 2018 

3. Tjänsteskrivelse, 18 maj 2018 

Redogörelse 

I samband med att förvaltningen gör en översyn och ett förtydligande 

över de riktlinjer och rutiner som gäller för omsorgsnämndens taxor 

och avgifter har det framkommit behov av vissa ändringar gällande 

taxan för insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL. 

Med anledning av att den paragraf i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, 

som rör kommunens uttag av avgift, 17 kap. 8 §, nu är ändrad till att 

överensstämma med motsvarande paragrafen i socialtjänstlagen, 8 

kap. 5 § 1 p SoL, det vill säga att avgiftsuttaget max får uppgå till en 

tolftedel av 0.5392 gånger prisbasbeloppet föreslås att även maxtaxan 

för hälso- och sjukvårdsinsatser höjs till samma nivå vilket motsvarar 

2 044 kr i månaden för 2018. Avgifter för insatser enligt HSL och 

enligt SoL räknas alltid samman vilket innebär att den enskilde inte 

debiteras mer än 2 044 kr per månad för dessa insatser. 

Avgift för kommunal hälso- och sjukvård inklusive delegerade 

insatser är för närvarande 100 kronor per besök eller behandling, till 

ett maxbelopp per månad enligt gällande maxtaxa. Då nuvarande 

avgift debiteras per besök eller behandling kommer den enskilde med 

ett kortvarigt intensivt behov av hälso- och sjukvårdsinsatser 

vanligtvis upp i maxavgiften relativt fort. För att justera för sådana 

situationer föreslår omsorgsförvaltningen att taxan debiteras per dygn 

istället för per besök eller behandling. 

På arbetsutskottet sammanträde framfördes behov av att förtydliga 

beslutsförslaget om att det är 100 kronor per tillfälle och att det blir 

max 100 kronor per dygn. Skrivelsen i förvaltningens förslag till 

beslut kan misstolkas till att det är 100 kronor per dygn oavsett om 

man får någon insats under det dygnet eller inte. Beslutsförslaget och 

tjänsteskrivelsen är uppdaterade i enlighet med detta. 

Beredning 

ON AU § 38 
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Beslut 

Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

1. Omsorgsnämndens maxavgift för insatser enligt hälso- och 

sjukvårdslagen inklusive delegerade insatser fastställs till en 

tolftedel av 0.5392 gånger prisbasbeloppet. 

2. Omsorgsnämndens avgift för insatser enligt hälso- och 

sjukvårdslagen inklusive delegerade insatser fastställs till 100 

kronor per tillfälle, dock maximalt 100 kronor per dygn. 

3. Ändringarna enligt punkt 1 och 2 gäller från den 1 januari 2019. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
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ON § 44 Dnr 2018/73.002 

Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 13 juni 2018 (delades ut vid sammanträdet) 

2. ON AU § 40, 30 maj 2018 

3. Tjänsteskrivelse, 16 maj 2018 

4. Reviderat förslag på delegationsordning 

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. 

37-41 §§ och i 7 kap. 5-8 §§ kommunallagen, KL, samt i de lagar som 

styr verksamheten. Med anledning av den nya kommunallagen som 

trädde i kraft den 1 januari 2018 samt den nya förvaltningslagen som 

träder i kraft 1 juli 2018 har delegationsordningen uppdaterats i 

enlighet med de nya lagarna. 

En förändring i och med den nya kommunallagen är att nämnden ska 

besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av 

delegerad beslutanderätt ska anmälas till nämnden (6 kap. 40 § och 7 

kap. 8 § KL). Förslag på beslut som inte behöver anmälas har därför 

särskilt angetts i det reviderade förslaget på delegationsordning. 

Inför sammanträdet har även framkommit behov av uppdateringar i 

delegationsordningen gällande dataskyddsförordningen. Det handlar 

om undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal samt anmälan av 

personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. 

Beredning 

ON AU § 40 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna reviderat förslag på 

delegationsordning för omsorgsnämnden. 
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ON § 45 Dnr 2018/75.042 

Ekonomisk månadsrapport för omsorgsnämnden per april 
och maj 2018 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 14 juni 2018 (delades ut vid sammanträdet) 

2. Ekonomisk månadsrapport per maj 2018, 14 juni 2018 (delades ut 

vid sammanträdet) 

3. ON AU § 37, 30 maj 2018 

4. Tjänsteskrivelse, 15 maj 2018 

5. Ekonomisk månadsrapport per april 2018, 15 maj 2018 

Redogörelse 

De åtgärder som vidtagits för att sänka kostnaderna inom särskilda 

boendena börjar visa resultat, samtidigt som volymökningar inom 

hemtjänsten är ett faktum, i synnerhet i Alvesta och Moheda. Trots 

ökande kostnader för digitala lås, fler omsorgstagare i ordinärt 

boende, omställningskostnader för de särskilda boendena samt 

minskade intäkter för personlig assistans indikerar månadsrapporten 

för april en viss förbättring jämfört med mars.  

Per april visade helårsprognosen för 2018 ett underskott mot budget 

om 13,1 miljoner kronor för omsorgsnämnden. Per maj visar 

helårsprognosen på en förbättring på 0,6 miljoner kronor, det vill säga 

ett underskott på 12,5 miljoner kronor. Förbättringen kan i huvudsak 

förklaras av ett minskat prognostiserat underskott gällande 

personalkostnader inom hemsjukvården. 

Det finns en stor osäkerhet om hur resultatet kommer påverkas av 

semesterperioden i form av övertid och extraordinära insatser. Blir det 

inte höga merkostnader bör resultatet på årsbasis kunna förbättras 

ytterligare jämfört med prognosen per maj 2018. 

Beredning 

ON AU § 37 (endast månadsrapport per april 2018) 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna Ekonomisk månadsrapport per april 2018. 

2. Godkänna Ekonomisk månadsrapport per maj 2018. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen  
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ON § 46 Dnr 2018/76.000 

Uppföljning av verkställighet av omsorgsnämndens beslut 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 41, 30 maj 2018 

2. Uppföljning, 9 maj 2018 

Redogörelse 

Två gånger per år får nämnden 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 nya beslut tagna från och med 

arbetsutskottets sammanträde den 29 november 2017 samt de beslut 

från föregående rapportering som ännu inte verkställts fullt ut. De 

beslut som tas upp är sådana beslut där förvaltningen fått något 

uppdrag eller liknande från nämnden eller arbetsutskottet.  

Beredning 

ON AU § 41 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 

verkställighet av omsorgsnämndens beslut. 
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ON § 47 Dnr 2018/6.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

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

2018-05-01 – 2018-05-31 

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

2017-04-01 – 2017-04-30 

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 2018-04-01 

– 2018-05-31. 

Övriga delegationsbeslut 

För perioden 2018-04-24 – 2018-06-11 finns följande övriga 

delegationsbeslut att anmäla: 

- Beslut att utse dataskyddsombud för omsorgsnämnden, fattat av 

ordförande 2018-05-16 (dnr 2018/72.001) 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-06-18 16(17) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 48 Dnr 2018/42.006 

Meddelanden 

Redogörelse 

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

per 2018-04-30 samt per 2018-05-31 (dnr 2018/7.738) 

2. Protokoll från Kommunala pensionärsrådets sammanträden den       

11 juni 2018, ej justerat än (dnr 2018/5.103) 

3. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 30 maj 2018 (dnr 

2018/2.006) 

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 

dessa till handlingarna. 
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ON § 49  

Övriga frågor 

Redogörelse 

Inga övriga frågor lyftes vid dagens sammanträde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


