
 

Kallelse / Underrättelse 

Omsorgsnämnden 

Utskicksdatum 

2017-06-14 

 

Omsorgsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende  

1 – 19. 

Tid: Onsdag den 14 juni 2017 kl. 13.15 –  

Plats: Samlingssalen, Asken, Hantverkargatan 4, Grimslöv  

Ledamöter 

Mats Martinsson (S) ordförande 

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) 

Hans Paulin (S) 

Jessica Madsen (S) 

Johny Haraldsson (C), 1:e vice ordförande 

Margaretha Berggren (C) 

Mikael Johansson (M), 2:e vice ordförande 

Helen Gustavsson (M) 

Margaretha Viridén (AA) 

Britt Karlsson (AA) 

David Kristiansson (SD) 

 
 

Ersättare 

Ingegerd Alm (S) 

Gunnel Nordahl (S) 

Håkan Karlsson (S) 

Mehdi Zullufi (S) 

Kent Mandorff (MP) 

Lars-Erik Eriksson (C) 

John-Erik Pettersson (M) 

Kia Johnsson (M) 

Ola Andersson (V) 

Roxana Sepulveda (KD) 

Yvonne Erlandsson (SD) 

 

 

Om du inte kan närvara kalla din ersättare samt meddela förändringen genom att maila eller ringa   

förvaltningssekreterare Peggy Hall, peggy.hall@alvesta.se, 0472-154 68. Tack!

mailto:peggy.hall@alvesta.se


 

Kallelse / Underrättelse 

Omsorgsnämnden 

Utskicksdatum 

2017-06-14 

 

Förteckning över omsorgsnämndens ärenden den 14 juni 2017 kl. 13.15 

 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordning 

4. Ekonomisk uppföljning per april och maj 2017, Mikaela Covaciu (13.20) 

5. Granskning av nämndernas hantering av budgetunderskotten samt kommunstyrelsens uppsikts-

plikt, Mats Hoppe (13.50) 

6. Kvalitetsberättelse för 2016, Christina Andersson (14.00) 

7. Information om uppstart av projekt för att förebygga fall och fallskador, Christina Andersson 

(14.20) 

8. Överflytt av socialpsykiatrin i Alvesta kommun, förslag om ett helhetsansvar, Bengt Einarsson 

(15.15) 

9. Slutredovisning av projektet team för trygg och säker hemgång, Anita Skarp (15.45) 

10. Förslag om kommunal finansiering av regionala samverkans och stödstrukturen för att stärka 

långsiktigheten, Mats Hoppe (16.10) 

11. Gemensam hjälpmedelscentral (16.20) 

12. Ny förvaltningsorganisation, Mats Hoppe (16.30) 

13. Redovisning av sjukfrånvarostatistik för omsorgsförvaltningen, Mats Hoppe (17.00) 

14. Uppföljning av verkställighet av omsorgsnämndens beslut, Peggy Hall (17.15) 

15. Information från ordföranden (17.20) 

16. Information från förvaltningschef 

17. Redovisning av delegationsbeslut 

18. Meddelanden 

19. Övriga frågor 

 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-14 1(1) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON §       Dnr 2017/93.042 

Ekonomisk uppföljning per april och maj 2017 

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport per maj 2017(presenteras på sammanträdet) 

2. ON AU § 31, 17 maj 2017 

3. Månadsrapport per april 2017, 10 maj 2017 

Redogörelse 

Utfallet för perioden januari till april 2017 är 109 miljoner kronor, 

vilket är en ökning med 12 miljoner kronor jämfört med utfallet för 

samma period föregående år. Skillnaden beror främst på ökade 

personalkostnaderna och minskade intäkter. 

Prognosen per april är oförändrad jämfört med prognosen per mars 

och visar fortsatt på en negativ avvikelse mot budget för 2017 om 8,4 

miljoner kronor. Personalkostnader står för merparten av avvikelsen. 

När det gäller indelningen i verksamhetsområden står äldreomsorgen 

för den största delen av den negativa budgetavvikelsen. 

På sammanträdet redogörs för ekonomisk månadsrapport per maj 

2017. 

Beredning 

ON AU § 31 

Förslag till beslut 

1. Omsorgsnämnden föreslås att godkänna ekonomisk månads-

rapport per den 30 april 2017. 

2. Omsorgsnämnden föreslås att godkänna ekonomisk månads-

rapport per den 31 maj 2017. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomienheten 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-14 1(1) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON §       Dnr 2017/90.007 

Granskning av nämndernas hantering av budgetunder-
skotten samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 32, 17 maj 2017 

2. Förslag på yttrande, 5 maj 2017 

3. Missiv, 18 april 2017 

4. Revisionsrapport, 18 april 2017 

Redogörelse 

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av nämndernas 

hantering av budgetunderskotten samt av kommunstyrelsens uppsikts-

plikt. Revisorerna bedömer att omsorgsnämnden uppfyller fyra av 

granskningens fem kontrollmål helt samt ett delvis. Det kontrollmål 

som uppfylls delvis handlar om vilka analyser som gjorts med 

anledning av den ekonomiska utvecklingen. Bedömningen är att 

analyserna behöver utvecklas genom att redovisa hur volymmått och 

andra faktorer som påverkar resursförbrukningen inverkar på den 

ekonomiska utvecklingen. 

Revisorerna har begärt svar från nämnden över vilka åtgärder som 

kommer att vidtas för att få en budget i balans. Förvaltningen har tagit 

fram ett förslag på svar som redogör för följande strategier och 

åtgärder för budget i balans som beslutats av omsorgsnämnden: 

Utvecklings- och omställningsarbete inom Funktionsstöd, 

behovsanpassad bemanning, minskning av sjukfrånvaron, allmän 

återhållsamhet, användande av e-hemtjänst och andra tekniska 

lösningar inom verksamheten, trygg och säker hemgång, resurs-

fördelningssystem samt att föreslå kommunfullmäktige att utreda ett 

mellanboende på särskilda boendet Furuliden och effekterna av en 

bolagisering av delar av omsorgsförvaltningen. 

Beredning 

ON AU § 32 

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden föreslås godkänna förvaltningens förslag på 

yttrande som svar på revisorernas fråga. 

Protokollet ska skickas till 

Revisorerna (via Kommunstyrelsen) 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-14 1(1) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON §       Dnr 2017/133.739 

Kvalitetsberättelse för 2016 

Beslutsunderlag 

1. Kvalitetsberättelse  

Redogörelse 

Kvalitetsberättelsen är en beskrivning av omsorgsförvaltningens 

arbete med att uppfylla de krav och mål som finns gällande 

verksamheten enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och 

service till viss funktionshindrade, LSS, samt som meddelats enligt 

socialstyrelsens författningssamlingar, SOSFS.   

I berättelsen redogörs för det kvalitetsarbetet som pågått under det 

gångna året. I den redogörs för antal klagomål som inkommit, 

avvikelser som gjorts samt rapporteringar, utredningar och anmälan 

enligt lex Sarah. Vidare informeras om hur verksamheten ligger till i 

de nationella undersökningar som genomförs årligen, bland annat 

Öppna jämförelser. En genomgång görs även över de 

utbildningssatsningar för personalen som gjorts under 2016. 

Beredning 

Behandlas på arbetsutskottets sammanträde den 9 juni 2017. 

Förslag till beslut 

- 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-14 1(1) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON §       Dnr 2017/97.730 

Information om uppstart av projekt för att förebygga fall 
och fallskador 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 39, 17 maj 2017 

2. Projektplan, 26 april 2017 

Redogörelse 

I kommunfullmäktiges budget för 2017 definieras att kostnader till 

följd av brukares fall ska minska motsvarande 500 000 kr per år under 

perioden 2017-2019, det vill säga totalt 1 500 000 kr. För att kunna nå 

detta mål har förvaltningen tagit fram en projektplan för att utveckla 

det förebyggande arbetet kring fall och fallskador. Projektets mål är 

att minska antalet fall och fallskador och därigenom minska 

kostnaderna för dessa. Projektet syftar även till att främja själv-

ständighet, utveckla och bibehålla aktivitet och funktion hos den 

enskilde. 

Projektet kommer att genomföras i form av olika förebyggande 

aktiviteter, exempelvis kommer brukare som har sin första kontakt 

med omsorgsförvaltningen om behov av stöd i hemmet att erbjudas ett 

kostnadsfritt besök av en arbetsterapeut. På särskilt boende ska 

träningsgrupper riktade till målgruppen startas. Vidare kommer 

förvaltningen att säkra rutinen för fallavvikelser samt utveckla 

tillämpningen av Senior Alert som är ett nationellt kvalitetsregister för 

förebyggande vård och omsorg. 

Beredning 

ON AU § 39 

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden föreslås att notera informationen. 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-14 1(1) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON §       Dnr 2017/87.001 

Överflytt av socialpsykiatrin i Alvesta kommun, förslag om 
ett helhetsansvar 

Beslutsunderlag 

1. Rapport, 29 maj 2017 

Redogörelse 

På uppdrag av förvaltningen för individ- och familjeomsorg och 

omsorgsförvaltningen har en extern utredare utarbetat ett förslag om 

ett helhetsansvar för socialpsykiatrin i Alvesta kommun. 

Utgångspunkten ur brukarperspektivet är att så långt som möjligt 

kunna erbjuda den enskilde stöd och hjälp för sina behov från ett 

helhetsansvar hos en huvudman/nämnd.  

Genomförande av ett helhetsansvar för en nämnd skulle innebära 

optimala förutsättningar att hantera det framtida ansvaret för 

socialpsykiatri och samsjuklighet. 

Beredning 

Behandlas på arbetsutskottets sammanträde den 9 juni 2017. 

Förslag till beslut 

- 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-14 1(1) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON §       Dnr 2016/26.739 

Utvärdering av projektet team för trygg och säker hemgång 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 33, 17 maj 2017 

2. Utvärdering, 10 maj 2017 

3. ON § 22, 11 maj 2016 

4. ON § 37, 10 juni 2015 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden beslutade den 10 juni 2015 att ge förvaltningen i 

uppdrag att i första hand arbeta med trygg och säker hemgång för att 

minska behovet av platser i särskilt boende (ON§ 37/2015). Detta har 

gjorts genom att utöka verksamheten med ett Team för trygg och 

säker hemgång bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast och 

omsorgspersonal. Arbetet med teamet är ett projekt som pågår från 1 

oktober 2015 till 1 oktober 2017 och finansieras genom regeringens 

statsbidrag till ökad bemanning inom äldreomsorgen. 

En uppföljning av teamet gjordes under våren 2016 och presenterades 

för omsorgsnämnden (ON § 22/2016) Enligt projektplanen ska även 

en utvärdering av teamet göras under och presenteras för nämnden 

senast i augusti 2017. 

Beredning 

ON AU § 33 

Förslag till beslut 

1. Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna utvärderingen av 

team för trygg och säker hemgång. 

2. Omsorgsnämnden föreslås att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 

hur team för trygg och säker hemgångs arbetssätt ska kunna 

arbetas in i ordinarie verksamhet när projektperioden är slut. 

 

 

9 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-14 1(1) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON §       Dnr 2017/92.106 

Förslag om kommunal finansiering av regionala 
samverkans- och stödstrukturen för att stärka 
långsiktigheten 2018 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 35, 17 maj 2017 

2. Tjänsteskrivelse, 8 maj 2017 

3. Skrivelse från Region Kronoberg, 4 maj 2017 

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 kunskaps-utveckling. Samverkans- och stödstrukturen 

finansieras genom statliga medel. Region Kronoberg har tagit fram ett 

underlag för beslut i kommunerna. Den regionala samverkans- och 

stödstrukturen finansieras idag av Region Kronoberg (tre tjänster som 

utvecklingsledare) men det finns ingen finansiering från kommunerna.  

För Alvesta kommun blir avgiften för 2018 i så fall 209 200 kr enligt 

det underlag som Region Kronoberg tagit fram. I Alvesta kommun är 

det framför allt omsorgsnämndens och nämnden för individ- och 

familje-omsorgs verksamheter som berörs av samverkans- och 

stödstrukturens arbete och nämnderna bör därför dela på kostnaden. 

Beredning 

ON AU § 35 

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden föreslås anta förslaget om basfinansiering av 

arbetet i de regionala samverkans- och stödstrukturerna och finansiera 

halva avgiften för Alvesta kommun, motsvarande 104 600 kr, för 

verksamhetsåret 2018 under förutsättning att beslut om finansiering 

även tas i nämnden för individ- och familjeomsorg. 

Protokollet ska skickas till 

Nämnden för individ- och familjeomsorg 

Region Kronoberg 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-14 1(1) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON §       Dnr 2016/30.737 

Gemensam hjälpmedelscentral 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 42, 17 maj 2017 

2. Rapport, 5 maj 2017 

3. Bildspel (bilaga till rapport), 3 maj 2017 

4. Kalkyl, 2 maj 2017 (ej med i utskicket) 

5. Delegationsbeslut, 25 januari 2017 

6. ON § 72, 14 december 2016 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden har tidigare beslutat att ställa sig bakom ett förslag 

att ingå i totaldrift i en gemensam hjälpmedelsverksamhet med 

gemensam styrning i Kronobergs län (beslut fattat av ordförande 

enligt delegation). Då endast fyra kommuner i länet är intresserade av 

att ingå i hjälpmedelscentralen har Region Kronoberg tagit fram ett 

nytt underlag utifrån de nya förutsättningarna baserat på att Region 

Kronoberg samt de fyra kommunerna Växjö, Lessebo, Tingsryd och 

Alvesta deltar. En preliminär kalkyl över kostnaden är framräknad och 

Alvesta kommuns del blir enligt kalkylen 1 995 tkr årligen. 

Region Kronoberg efterfrågar svar senast 1 juni 2017. Arbetsutskottet 

beslutade på sammanträdet den 17 maj 2017 (ON AU § 42) att gå med 

i den gemensamma hjälpmedelscentralen under förutsättning att 

kostnaden för kommunen inte blir högre än den som räknats fram i 

underlaget samt att ambitionsnivån inte blir lägre än den som 

presenteras i underlaget. Beslutet gäller under förutsättning att 

omsorgsnämnden tar beslut om att gå med i den gemensamma 

hjälpmedelscentralen på kommande sammanträde den 14 juni 2017. 

Beredning 

ON AU § 42 

Förslag till beslut 

Omsorgsnämndens föreslås besluta att gå med i den gemensamma 

hjälpmedelscentralen under förutsättning att kostnaden för kommunen 

inte blir högre än den som räknats fram i underlaget samt att 

ambitionsnivån inte blir lägre än den som presenteras i underlaget.  

Protokollet ska skickas till 

Region Kronoberg 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-14 1(1) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON §       Dnr 2017/96.001 

Ny förvaltningsorganisation 

Redogörelse 

Förvaltningschef redogör för de pågående diskussionerna inom 

förvaltningen kring möjliga varianter på förvaltningsorganisation. 

Beredning 

Behandlas på arbetsutskottets sammanträde den 9 juni 2017. 

Förslag till beslut 

- 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-14 1(1) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON §       Dnr 2017/43.020 

Redovisning av sjukfrånvarostatistik för omsorgs-
förvaltningen 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 38, 17 maj 2017 

Redogörelse 

På sammanträdet redogörs för aktuell sjukfrånvarostatistik för 

omsorgsförvaltningen. Omsorgsförvaltningen har det högsta antalet 

sjukdagar bland kommunens förvaltningar. Det går att se en ökning av 

långtidssjukfrånvaron under det senaste året. 

Förvaltningen arbetar systematiskt med rehabiliteringsarbetet genom 

bland annat rehabiliteringssamtal och andra insatser i samarbete med 

företagshälsovården, både på individnivå men även för arbetsgrupper. 

Förstärkt fokus kommer att läggas på rehabiliteringsarbetet genom en 

ny rehabiliteringsplan. Förvaltningen har även ökat antalet chefer 

vilket är en förutsättning för att skapa ett hållbart ledarskap. 

Beredning 

ON AU § 38 

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden föreslås att notera informationen. 
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Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-06-14 1(1) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON §       Dnr 2017/94.000 

Uppföljning av verkställighet av omsorgsnämndens beslut 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 37, 17 maj 2017 

2. Uppföljning, 8 maj 2017 

Redogörelse 

Nämnden får två gånger per år en sammanställning över verkställig-

heten 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 nedan omfattar nya beslut tagna från och med 

nämndens sammanträde den 14 december 2016 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 § 37 

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden föreslås att godkänna uppföljningen av 

verkställighet av omsorgsnämndens beslut. 
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Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON §       Dnr 2017/  

Information från ordförande/förvaltningschef 

Redogörelse 

Ordförande och förvaltningschef lämnar information till nämndens 

ledamöter. Stående punkt på omsorgsnämndens sammanträden. 
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Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON §       Dnr 2017/6.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

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

2017-05-01 – 2017-05-31 

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 2017-04-01 

– 2017-05-31. 

Individärenden – delegation till arbetsutskottet 

Arbetsutskott 17 maj 2017: 

- ON AU § 30 - Placering enligt 5 kap 7 § socialtjänstlagen 

Arbetsutskott 9 juni 2017: 

-  

Övriga delegationsbeslut 

För perioden 2017-04-20 – 2017-06-07 finns inga övriga 

delegationsbeslut att anmäla. 

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 
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Beslutsexpediering 
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ON §       Dnr 2017/7.006 

Meddelanden 

Redogörelse 

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

per 2017-04-30 och 2017-05-31 (dnr 2017/86.738) 

2. Protokoll från arbetsutskottets sammanträden 17 maj och 9 juni 

2017 (dnr 2017/3.006) 

3. Skrivelse, 25 april (dnr 2017/89.730) 

4. Dom i mål 1527-17, 16 maj 2017 (dnr 2017/85.735) 

5. Protokoll från kommunala pensionärsrådets sammanträde 9 maj 

2017 (dnr 2017/12.103) 

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 

dessa till handlingarna. 
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