
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-10-01 1(22) 

Omsorgsnämnden 

 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 10 oktober 2018 kl. 13.15 – 16.10 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 58 och § 59 kl. 14.50 – 15.05 

 

50 - 67 

 
 
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)  
 Mikael Johansson (M), 2:e vice ordf. §§ 

50 – 58 

 

 Gunnel Nordahl (S) §§ 59 - 67 Ersätter Mikael Johansson (M) 
 John-Erik Pettersson (M) Ersätter Helen Gustavsson (M) 
 Margareta Viridén (AA)  
 Britt Karlsson (AA)  
 Kent Mandorff (MP) 

 

Ersätter David Kristiansson (SD) 

   
   
Närvarande ersättare Gunnel Nordahl (S) §§ 50 - 58 

Ola Andersson (V) 

 

 

   
Övriga deltagare Mats Hoppe, förvaltningschef 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare 

Torbjörn Ekman, ekonom §§ 50 - 55 

Marianne Stark, strateg §§ 50 - 56 

Monika Carlberg, utvecklingssamordnare för E-hälsa § 57 

Christina Andersson, socialt ansvarig samordnare §§ 59 - 60 
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Justering   
Justerare Margaretha Viridén (AA)  
Plats och tid Alvesta 2018-10-02  
 
 
Underskrifter 
 

  

Sekreterare 
 

 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      

 Mats Martinsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Margaretha Viridén (AA) 

 
 

 
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 2018-10-01 

Anslaget under tiden 2018-10-03 – 2018-10-24  

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  

  Utdragsbestyrkande 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-10-01 3(22) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 50  

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Ärende om Äskande om tilläggsanslag för volymförändringar under 

2018 samt ärende om Äskande om tilläggsanslag för investering under 

2018 tillkom som ärende 5 respektive 6 på dagordningen. 

Dagordningen fastställdes enligt följande: 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordning s. 3 

4. Delårsrapport per augusti 2018 för omsorgsnämnden s. 4 

5. Äskande om tilläggsanslag för volymförändringar under 2018 s. 5 

6. Äskande om tilläggsanslag för investering under 2018 s. 6 

7. Uppdatering av attestförteckning för omsorgsförvaltningen 2018 s. 7  

8. Förslag på införande av avgift för resor s. 8 

9. Ny bostad med särskild service enligt 9 § 9 p lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS s. 10 

10. Information om stimulansmedel till välfärdsteknik s. 12 

11. Information om semesterperioden 2018 s. 13 

12. Redovisning av resultat på kvalitetsmätningen Kompassen inom 

Funktionsstöd s. 14 

13. Lägesrapport för införandet av nytt verksamhetssystem s. 15 

14. Besvarande av motion (KD) om taklyftar på särskilt boende s. 16  

15. Lägesrapport gällande särskilda boendet Bryggaren s. 17 

16. Lägesrapport gällande byggnation av trygghetsbostäder s. 18 

17. Information från ordföranden och från förvaltningschef s. 19 

18. Redovisning av delegationsbeslut s. 20 

19. Meddelanden s. 21 

20. Övriga frågor s. 22  
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ON § 51 Dnr 2018/119.042 

Delårsrapport per augusti 2018 för omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 50, 19 september 2018 

2. Delårsrapport per augusti 2018, 18 september 2018 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden har tre mål under fokusområde trygg välfärd som 

ska rapporteras till kommunfullmäktige: Hur många olika personer 

besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod, 

andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst 

och andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda med sitt 

särskilda boende. Bedömning görs att nämnden kommer att nå de två 

förstnämnda målen med det sista ej uppfylls. 

Helårsprognosen per augusti 2018 visar på en negativ avvikelse på 

11,5 miljoner kronor för omsorgsnämnden.  

Arbetsutskottet beslutade på sammanträdet 19 september (ON AU § 

50), med anledning av delårsrapporten, att: 

• Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett beslutsförslag gällande 

volymförändringar under 2018 som medfört en kostnadsökning och 

för vilka nämnden kan begära att ta del av medel avsatta som 

strategiska medel till volymförändringar hos kommunstyrelsen.  

• Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett beslutsförslag för att 

begära en omdisponering av investeringsanslag hos 

kommunstyrelsen till omsorgsnämnden för investeringskostnaden 

för digitala lås. 

Beredning 

ON AU § 50 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport per augusti 

2018 för omsorgsnämnden. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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ON § 52 Dnr 2018/127.041 

Äskande om tilläggsanslag för volymförändringar under 
2018 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 27 september 2018 

2. ON AU § 50, 19 september 2018 

Redogörelse 

I samband med avrapportering av delårsrapporten per augusti 2018 

har arbetsutskottet gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett 

beslutsförslag gällande volymförändringar under 2018 som medfört 

kostnadsökningar och för vilka omsorgsnämnden kan begära att ta del 

av kommunstyrelsens medel avsatta som strategiska medel till 

volymförändringar (ON AU § 50/2018). 

Inom omsorgsnämndens ansvarsområde finns konstaterade 

volymökningar för 2018 inom verksamheten enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS: 

• Tappade statliga intäkter för personlig assistans, 760 000 kronor 

• Volymökningar för daglig verksamhet i egen regi, 250 000 kronor 

• Tillfälliga insatser, 810 000 kronor 

Detta innebär volymökningar motsvarande 1 820 000 kronor för 

omsorgsnämnden under 2018. 

På sammanträdet bestäms att tjänsteskrivelsen ska kompletteras med 

en bakgrundsbild om hur situationen varit för nämnden sedan 2016 

gällande Försäkringskassans hårdare bedömning av assistans-

ersättningen. 

Beslut 

Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen bevilja omsorgsnämnden en 

tilläggsbudget på 1 820 000 kronor för faktiskt utfall avseende 

volymförändringar inom omsorgsnämnden från kommunstyrelsens 

budgeterade strategiska medel för volymförändringar.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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ON § 53 Dnr 2018/128.041 

Äskande om tilläggsanslag för investering under 2018 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 28 september 2018 

2. ON AU § 50, 19 september 2018 

Redogörelse 

I samband med avrapportering av delårsrapporten per augusti 2018 har 

arbetsutskottet gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett beslutsförslag 

gällande en begäran av en omdisponering av investeringsanslag hos 

kommunstyrelsen till omsorgsnämndens för investeringskostnaden för 

digitala lås (ON AU § 50/2018). 

Sedan flera år används i hemtjänsten en teknisk lösning för att kunna låsa 

upp ytterdörren hemma hos den enskilde med hjälp av så kallad nyckelfri 

hemtjänst. Då befintliga avtal löper ut under 2018 har en ny upphandling 

skett av digitala lås och medicinskåp. Förvaltningen har avsatta medel i 

driftbudgeten för digitala lås och medicinskåp eftersom avsikten från början 

var att de skulle fortsätta att leasas. Genomförd upphandling visade dock att 

bästa anbud är inköp istället för leasing. Upphandlingens samlade 

investeringsutgift är 1.9 miljoner kronor. 

Beslut 

Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja omsorgsnämnden en 

tilläggsbudget på 1.9 miljoner kronor under 2018 för investeringen av 

digitala lås och medicinskåp. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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ON § 54 Dnr 2018/121.040 

Uppdatering av attestförteckning för omsorgsförvaltningen 
2018 

Beslutsunderlag 

1. Förslag på attestförteckning 2018, 21 september 2018 

2. ON AU § 51, 19 september 2018 

3. Förslag på attestförteckning 2018, 11 september 2018 

Redogörelse 

Attestförteckningen ska godkännas av nämnden en gång per 

kalenderår enligt kommunens attestreglemente från 2005 (§ 5). Enligt 

nämndens delegationsordning har förvaltningschefen sedan delegation 

att uppdatera förteckningen löpande under året. 

Några uppdateringar har gjorts i förslaget gentemot det som 

presenterades på arbetsutskottets sammanträde 19 september 2018 

(ON AU § 51). Bland annat har maxbeloppet höjts från 3 till 3,5 

miljoner kronor vilket beror på att den högsta hyresfaktura som 

behöver attesteras överstiger 3 miljoner kronor. 

Beredning 

ON AU § 51 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna attestförteckning för 

omsorgsförvaltningen 2018. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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ON § 55 Dnr 2018/124.706 

Förslag på införande av avgift för resor till och från 
aktiviteter 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 54, 19 september 2018 

2. Tjänsteskrivelse, 31 augusti 2018 

Redogörelse 

I omsorgsnämndens vägledning för insatser enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår att omsorgstagares 

resor i första hand ska ske med allmänna kommunikationsmedel, 

färdtjänst eller den enskildes bil. I andra hand får resor till och från 

aktiviteter ske med kommunens bilar, det förutsätts då att resor enligt 

något av ovanstående alternativ inte går att genomföra vid det 

specifika tillfället. Kommunen har inte rätt att ta ut någon kostnad från 

omsorgstagaren för att köra denne i kommunens bilar.  

Förvaltningen har undersökt hur andra kommuner gör vid denna typen 

av resor. Flertalet kommuner, exempelvis Växjö kommun, har 

ovanstående turordning men har valt att ta ut en avgift från den 

enskilde vid de tillfällen kommunens fordon används. Vanligt är då att 

avgiften baseras antingen på Skatteverkets nivå för bilersättning 

(18.50 kr/mil) eller en avgift motsvarande taxan för kollektivtrafiken. 

På sammanträdet bestäms att lägga till en fjärde beslutspunkt om att 

förvaltningen ska uppdatera samtliga styrdokument i enlighet med 

förslaget. 

Beredning 

ON AU § 54 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att:  

1. Turordningen på resesätt till och från aktiviteter fortsätter men att 

en avgift tas ut från den enskilde vid de tillfällen kommunens 

bilar/leasingbilar används.  

2. Avgiften ska baseras på Skatteverkets regler om milersättning och 

fordon vilket för närvarande är 18.50 kronor per mil. Den totala 

kostnaden fördelas per antalet omsorgstagare som reser i fordonet. 

Avrundning sker per person till närmaste högre femkrona. 

3. Beslutet gäller från och med 1 januari 2019 och gäller 

förvaltningens omsorgstagare med insatser enligt såväl 
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socialtjänstlagen som lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

4. Nämndens styrdokument uppdateras i enlighet med beslutspunkt 1-3. 
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ON § 56 Dnr 2018/29.792 

Ny bostad med särskild service enligt 9 § 9 p lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 55, 19 september 2018 

2. Tjänsteskrivelse, 11 september 2018 

Redogörelse 

Omsorgsförvaltningen bedömer att det finns behov av ytterligare en 

bostad med särskild service enligt 9 § 9 p lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS, i Alvesta tätort. Förvaltningen har 

undersökt möjligheten att bygga om det tidigare hemmet för vård och 

boende, HVB, Spirans lokaler till en bostad med särskild service samt 

att i anslutning till denna även ha korttidsvistelseplatser enligt LSS, 

vilka idag finns belägna på Svampvägen 2 (Ugglan). Totalt blir det 

fyra lägenheter och fem korttidsplatser. Det är i så fall även möjligt att 

knyta satellitlägenheter i närområdet till den nya bostaden. 

Efter att kommunfullmäktige godkänt ett principbeslut om inrättandet 

av en ny bostad med särskild service väntas processen med 

upphandling och tilldelningsbeslut samt den faktiska renoveringen av 

lokalen till cirka nio månader.  

Kostnaden för ombyggnationen av lokalen är kalkylerad till cirka       

8 615 000 kronor inklusive moms (15 920 kr/m2). I kostnaden ingår 

en anpassning i enlighet med de lagkrav som finns på verksamheten. 

Beredning 

ON AU § 55 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Inrätta en bostad med särskild service enligt 9 § 9 p lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS, fyra lägenheter i före 

detta HVB-hemmet Spirans lokaler på Rönnedalsvägen 35 i 

Alvesta. 

2. Till den nya bostaden med särskild service enligt 9 § 9 p LSS ska 

kunna knytas satellitlägenheter i närområdet vid behov. 

3. I anslutning till den nya bostaden med särskild service enligt 9 § 9 

p LSS inrätta fem korttidsvistelseplatser enligt 9 § 6 p LSS som då 

ersätter befintliga korttidsplatser på Svampvägen 2 (Ugglan). 
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4. Tillföra omsorgsnämnden en driftbudget för de nya 

verksamheterna enligt beslutspunkt 1-3 på 2,4 miljoner kronor för 

2019 och 4,8 miljoner kronor för 2020 och kommande år samt en 

investeringsbudget för 2019 på 400 000 kronor.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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ON § 57 Dnr 2018/115.047 

Information om stimulansmedel till välfärdsteknik 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 57, 19 september 2018 

Redogörelse 

Regeringen har under 2018 avsatt 350 miljoner kronor i 

stimulansmedel som stöd för den kommunala äldre- och 

funktionshinderomsorgen att använda för välfärdsteknik. Pengarna 

kan användas dels för investeringar i välfärdsteknik, dels för 

investeringar i sådant som ökar förutsättningarna för att implementera 

välfärdsteknik i verksamheterna. Stimulansmedlen kan även användas 

av verksamheter inom hjälpmedelsområdet. 

För Alvesta kommuns del blir summan ca 800 000 kronor. Hela 

summan behöver användas under 2018. Följande förslag till 

användning av medlen håller förvaltningen på och tittar på: 

• Pilotprojekt med Sekoia som är en typ av planeringssystem 

• BikeAround 

• Tovertafel – Aktivering för personer med demens 

• Surfplattor till hemtjänsten att kunna använda att hjälpa 

omsorgstagaren göra beställningar av matvaror 

• Installering av och utbildning i VR-teknik inom Funktionsstöd 

och Äldreomsorgen 

• Inköp av appar till surfplattorna inom Funktionsstöd 

Beredning 

ON AU § 57 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen om stimulansmedel till 

välfärdsteknik. 
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ON § 58 Dnr 2018/87.020 

Information om semesterperioden 2018 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 60, 19 september 2018 

Redogörelse 

På sammanträdet redogörs för hur semesterperioden under sommaren 

2018 har varit. Under första perioden saknades ca 15 vikarier, detta 

var framför allt i hemtjänsten i Alvesta och i Norra. Läget blev också 

ansträngt framför allt i söder på grund av att boende på Bryggaren vill 

flytta redan innan sommaren vilket inte var med i planeringen inför 

semestern. Läget har även varit ansträngt på sjuksköterskesidan under 

sommaren. 

En svårighet har varit att det varit för få vikarier som har kunnat få 

delegation. Språksvårigheter har även i några fall skapat problem. Ett 

ytterligare problem är att många vikarier inte vill arbeta mer än en 

semesterperiod. Ett förslag är att undersöka om det går att införa ett 

bonussystem för vikarier som arbetar mer än en semesterperiod. 

Det finns ett behov av att bli mer professionella i rekryterings-

processen samt att utveckla introduktionen. Det bör finnas 

introduktionstillfällen även kvällar och helger. Vidare finns behov av 

att erbjuda mer bredvidgång även om detta kommer att innebära ökade 

kostnader. 

Beredning 

ON AU § 60 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen om semesterperioden 2018. 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2018-10-01 14(22) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 59 Dnr 2017/194.738 

Redovisning av resultat på kvalitetsmätningen Kompassen 
inom Funktionsstöd 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 56, 19 september 2018 

Redogörelse 

Omsorgsförvaltningen genomförde under senhösten 2017 

kvalitetsmätningen Kompassen inom verksamhetsområdet 

Funktionsstöd. Det som mäts är omsorgstagarens upplevelse samt 

personalens skattning av omsorgstagarens upplevelse utifrån aktuell 

frågeställning. Svarsfrekvensen var 58 procent bland omsorgstagarna 

och 29 procent bland personalen.  

Mätningen utgick från kriterierna trygghet, inflytande och bemötande 

samt från ett antal nationella frågor. Utvecklingsområden för 

verksamheten som framkom i mätningen var framför allt gällande 

kriterierna inflytande och trygghet. På sammanträdet presenterades 

resultatet mer ingående för respektive verksamhet inom 

Funktionsstöd. 

Verksamheterna har arbetat fram handlingsplaner för hur de ska arbeta 

vidare med att förbättra det som framkommit som utvecklingsbehov i 

mätningen.  

Beredning 

ON AU § 56 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen om resultatet på 

kvalitetsmätningen Kompassen inom Funktionsstöd. 
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ON § 60 Dnr 2017/39.000 

Lägesrapport för införande av nytt verksamhetssystem 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 61, 19 september 2018 

Redogörelse 

På sammanträdet redogjordes för nuläget gällande införandeprocessen 

av det nya verksamhetssystemet Lifecare i vilket dokumentation kring 

omsorgstagaren görs. Alla avvikelser rapporteras också i systemet. 

Införandeprocessen är i stort sett avslutad men två moduler återstår att 

införa, modulen för avgiftshanteringen som kommer under 2019 samt 

modulen för hälso- och sjukvård som är under utveckling. 

I samband med införandet av det nya verksamhetssystemet införs även 

arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC, enligt vilket systemet är 

uppbyggt. Utbildningar i det nya arbetssättet pågår för tillfället inom 

förvaltningen. 

Ett problem som visat sig är att det inte går att per automatik flytta 

över genomförandeplanerna från befintligt system till det nya eftersom 

förvaltningen haft en egen mall för hur genomförandeplanen ska 

utformas i det gamla systemet. Alla genomförandeplaner finns därför i 

utskriven version i omsorgspärmen hos varje omsorgstagare. När det 

är dags för uppdatering av dem kommer de att läggas in i det nya 

systemet.  

Beredning 

ON AU § 61 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen om införandet av nytt 

verksamhetssystem. 
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ON § 61 Dnr 2018/84.735 

Besvarande av motion (KD) om taklyftar på särskilt boende 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 59, 19 september 2018 

2. Tjänsteskrivelse, 10 september 2018 

3. Motion (KD) om takliftar på alla äldreboenden 

Redogörelse 

I en motion från Christer Brincner (KD) föreslås att Alvesta kommun 

avsätter 1 miljon kronor årligen till att sätta in taklyftar på alla 

särskilda boenden i kommunen. Detta mot bakgrund av att det, 

förutom några undantag, saknas taklyftar på de särskilda boendena 

och att personalen har en tung arbetsmiljö då de golvlyftar som finns 

är tunga att köra och sliter på personalens axlar, ryggar och handleder. 

I motionen framförs att taklyftar skulle vara en bra åtgärd för att 

minska sjukfrånvaron bland omsorgspersonalen. 

Beredning 

ON AU § 59 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

1. Motionen avslås. 

2. Från 2019 utöka omsorgsnämndens investeringsbudget med 

100 000 kronor vilka avsätts för tekniska hjälpmedel i form av 

taklyftar. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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ON § 62 Dnr 2018/86.001 

Lägesrapport gällande särskilda boendet Bryggaren 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 62, 19 september 2018 

Redogörelse 

Arbetet med utflyttningsprocessen samt omplaceringar av personalen 

pågår. Det finns en arbetsgrupp inom förvaltningen som arbetar med 

detta. I oktober kommer cirka hälften av de boende på Bryggaren ha 

flyttat till andra lägenheter och hälften av personalen vara omplacerad 

till andra enheter/arbetsplatser. Förvaltningen blockförhyr hela 

Bryggaren av Allbohus och ett tillfälligt problem blir därför att 

hyresintäkterna minskar i samband med att de boende flyttar ut. Enligt 

planeringen är tanken att Bryggaren ska vara tömt till mars 2019. 

Det pågår ett arbete med att se över möjligheten att bygga om 

Bryggaren till trygghetsboende, mötesplats samt personalutrymmen 

för hemtjänsten i Alvesta. 

Beredning 

ON AU § 62 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen om särskilda boendet 

Bryggaren. 
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ON § 63 Dnr 2018/125.730 

Lägesrapport gällande byggnation av trygghetsbostäder 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 63, 19 september 2018 

Redogörelse 

Anbudstiden löpte ut under förra veckan för trygghetsbostäder i 

anslutning till Högåsen och Björkliden. Det har inkommit anbud 

gällande Högåsen men inga gällande Björkliden. 

Från att anbud antagits till att det finns färdiga bostäder kommer det 

dröja ca 12-14 månader. En ombyggnation av Bryggaren till 

trygghetsbostäder bedöms ta ca 6-7 månader från det att utflyttningen 

är avslutad. 

Beredning 

ON AU § 63 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen gällande byggnation av 

trygghetsbostäder i kommunen. 
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ON § 64 Dnr 2018/37.006 

Information från ordförande och från förvaltningschef 

Redogörelse 

Förvaltningschef Mats Hoppe informerade omsorgsnämnden om 

följande: 

1. Kostnaden för arbetskläder ökar oroande och förvaltningen är inte 

nöjda med avtalet med nuvarande leverantör. Även Ljungby och 

Uppvidinge kommun ingår i samma avtal. Förvaltningen håller på 

och undersöker möjligheten att istället bedriva verksamheten i 

egen regi. 

2. Diskussion pågår med enhetscheferna på Furuliden kring ett 

eventuellt pilotprojekt med en mer tillitsbaserad styrning. 

3. En utbildning till stödassistent har nyligen startat igång. Syftet 

bakom utbildningen är behovet av personal med en mer 

pedagogisk inriktning inom Funktionsstöds verksamhet. En 

utbildning i Alternativ vård och omsorg till vårdbiträde som delvis 

ges på somaliska har också nyligen startat. Båda utbildningarna 

ges i Allbo lärcenters regi. 

4. Under hösten anordnar omsorgsförvaltningen bland annat följande 

evenemang: Föreläsning i samband med Nationella anhörigdagen 

(4 oktober), En dag för äldre (Alvesta 9 oktober och Moheda 17 

oktober) samt seniorkonserter vid tre tillfällen i Kulturkällaren i 

samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. 
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ON § 65 Dnr 2018/6.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

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

2017-08-01 – 2017-08-31 

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

2017-07-01 – 2017-07-31 

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

2018-06-01 – 2018-06-30 

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 2018-06-01 

– 2018-08-31. 

Övriga delegationsbeslut 

För perioden 2018-06-11 – 2018-09-24 finns följande övriga 

delegationsbeslut att anmäla: 

- Beslut om tillfällig beslutsattest, fattat av förvaltningschef 2018-09-

24 (dnr 2018/126.040) 

- Beslut om familjehemsplacering, fattat av ordförande 2018-07-05 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 
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ON § 66 Dnr 2018/42.006 

Meddelanden 

Redogörelse 

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

per 2018-06-30, 2018-07-31 samt per 2018-08-31 (dnr 

2018/7.738) 

2. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 19 september 

2018 (dnr 2018/2.006) 

3. Dom i mål nr 1232-18, 3 september 2018 (dnr 2018/57.730) 

4. Dom i mål nr 2872-18, 23 augusti 2018 (dnr 2018/101.735) 

5. Dom i mål nr 2760-18, 6 augusti 2018 (dnr 2018/99.735) 

6. Sjukfrånvarostatistik för omsorgsförvaltningen per juli 2018 (dnr 

2018/32.020) 

7. Beslut från Kammarrätten i mål nr 2055-18, 25 juli 2018 (dnr 

2018/44.735) 

8. Dom i mål nr 2736-18, 5 juli 2018 (dnr 2018/96.792) 

9. Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts inom tre 

månader, 3 juli 2018 (dnr 2018/64.730) 

10. Dom i mål nr 781-18, 29 juni 2018 (dnr 2018/44.735) 

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 

dessa till handlingarna. 
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ON § 67  

Övriga frågor 

Redogörelse 

Inga övriga frågor togs upp vid dagens sammanträde. 

 

 


