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Omsorgsnämnden 

 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 26 februari 2018 kl. 13.15 – 16.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering för fika mellan § 6 och § 7 kl. 14.50 – 15.05 

 

1 - 18 

 
 
Beslutande 

 

 

Gunnel Nordahl (S) 

 

 

Ersätter Mats Martinsson, ordf. (S) 

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

David Kristiansson (SD) 

 

   
   
Närvarande ersättare Mehdi Zullufi (S)  
 Kent Mandorff (MP) 

 

 

Övriga deltagare Mats Hoppe, förvaltningschef 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare 

Per Elmgren, ekonom § 1 - 3 

Marianne Stark, strateg § 1 - 4 

Arnold Lennartsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 6 
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Justering   
Utses att justera Hans Paulin (S)  
Plats och tid Alvesta 2018-02-26 kl. 11.00  
 
 
Underskrifter 
 

  

Sekreterare 
 

 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

 

 Johny Haraldsson (S)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Hans Paulin (S) 

 
 

 
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 2018-02-26 

Anslaget under tiden 2018-03-01 – 2018-03-21 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  

  Utdragsbestyrkande 
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ON § 1  

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställdes enligt följande: 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordning s. 3 

4. Omsorgsnämndens årsrapport för 2017 (med bokslut) s. 4 

5. Komplettering av verksamhetsplan med internbudget 2018 med ett 

avsnitt om budgetprinciper s. 5 

6. Svar på granskning av intern kontroll vid debitering av avgifter s. 6 

7. Förslag om ny bostad med särskild service enligt 9 § 9 p lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS s. 7  

8. Patientsäkerhetsberättelse för 2017 s. 8 

9. Information om titeländringar och kompetensutvecklingssatsning 

inom Funktionsstöd s. 9 

10. Svar på granskning av kommunstyrelsens och nämndernas 

hantering av sjukfrånvaron s. 10 

11. Information om sjukfrånvarostatistik för omsorgsförvaltningen s. 11 

12. Användning av termen brukare s. 12 

13. Information om arbetsmiljöverkets granskning av äldreomsorgen s. 13 

14. Information om dataskyddsförordningen s. 14 

15. Komplettering av dokumenthanteringsplanen avseende 

verksamheten enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS s. 15 

16. Framtida hantering av Nybygdenarvet s. 16 

17. Information från ordföranden och förvaltningschef s. 18 

18. Redovisning av delegationsbeslut s. 19 

19. Meddelanden s. 20 

20. Övriga frågor s. 21 
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ON § 2 Dnr 2018/31.042 

Omsorgsnämndens årsrapport för 2017 (med bokslut) 

Beslutsunderlag 

1. Årsrapport för 2017, 12 februari 2018 

2. ON AU § 4, 12 februari 2018 

3. Årsrapport för 2017 (utkast), 29 januari 2018 

Redogörelse 

I årsrapporten redovisas bokslut och måluppfyllelse för 

omsorgsnämnden 2017 och en sammanfattning görs över hur 

verksamhet har utvecklats under det gångna året. 

Under 2017 har nämnden haft en bra balans mellan behov och tillgång 

på särskilt boende. Väntetiden till särskilt boende är nu i samma nivå 

som för riket i helhet. Ett kvalitetsarbete har pågått inom 

Funktionsstöd där man bland annat arbetat med att utveckla 

fritidsaktiviteterna. Vidare har ekonomistyrningen utvecklats under 

året genom att resursfördelningsprinciper utvecklats eller tagits fram 

samt genom att ett arbete gjorts med att förbättra prognossäkerheten. 

Nämnden lyckas inte nå kommunfullmäktiges mål om kontinuitet och 

nöjdhet i särskilt boende, däremot nås målet om nöjdhet i hemtjänsten 

som uppgår till 95 procent för 2017 (att jämföra med 88 procent för 

2016). Sjukfrånvaron har minskat med 2,8 sjukdagar vilket innebär att 

nämndens mål att minska sjukfrånvaron med tre dagar per år och 

anställd nästan uppnåddes. 

Nämndens bokslut visar ett utfall på 343,5 miljoner kronor vilket 

motsvarar en negativ avvikelse mot budget på 4,7 miljoner kronor för 

2017. Omsorgsnämnden fick under hösten en tilläggsbudget på 10 

miljoner kronor från kommunfullmäktige (KF § 74). Den största delen 

av budgetavvikelsen finns inom äldreomsorgen som har en 

budgetavvikelse på 17,7 miljoner kronor för 2017.  

Beredning 

ON AU § 4 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsrapport för 2017. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomienheten  
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ON § 3 Dnr 2017/127.041 

Komplettering av verksamhetsplan med internbudget 2018 
med ett avsnitt om budgetprinciper 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 5, 12 februari 2018 

2. Principer för fördelning av internbudget (uppdatering av 

Verksamhetsplan med internbudget 2018) 

3. ON § 58, 15 november 2017 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden gav på sammanträdet den 15 november 2017 (§ 58) 

förvaltningen i uppdrag att till januari 2018 komplettera 

internbudgeten med ett avsnitt som beskriver budgetprinciperna. De 

ekonomiska resurserna fördelas utifrån a) personalkostnader, b) övriga 

kostnader och c) intäkter. I huvudsak finns fem olika budgetprinciper: 

1. Personalkostnader inom särskilt boende i äldreomsorgen fördelas 

utifrån ”personaltäthet”, dvs antal årsarbetare per särskilt boende. 

2. Personalkostnader inom hemtjänst i ordinärt boende baseras på 

antalet timmar som enheterna verkställer (verkställd tid) inom 

ramen för biståndsbesluten. 

3. Budgeteringen gällande personlig assistans som grundas på 

socialförsäkringsbalken (SFB) baseras på biståndsbedömda 

timmar av försäkringskassan. Budgetering gällande personlig 

assistans som grundas på lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) baseras på biståndsbedömda timmar av 

kommunens myndighetshandläggare. 

4. Fördelningen av personalkostnaderna inom LSS-verksamheterna 

daglig verksamhet och bostad med särskild service för vuxna 

baseras på den enskildes behov av personalstöd. 

5. Övriga verksamheter inom nämndens verksamhetsområde fördelas 

bland annat utifrån en personalbudget uttryckt i antal årsarbetare 

och arbetade timmar. 

Beredning 

ON AU § 5 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna kompletteringen med 

avsnittet om budgetprinciper till verksamhetsplan med internbudget 

2018. 
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ON § 4 Dnr 2017/196.007 

Svar på granskning av intern kontroll vid debitering av 
avgifter 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 6, 12 februari 2018 

2. Tjänsteskrivelse, 19 december 2017 

3. Missiv, 9 november 2017 

4. Revisionsrapport, 9 november 2017 

Redogörelse 

Revisorerna i Alvesta kommun har gjort en granskning omsorgs-

nämndens interna kontroll vid debitering av avgifter. Revisorerna 

önskar svar angående vilka åtgärder nämnden avser vidta för att 

åtgärda de påpekanden som görs i granskningen. 

I granskningen konstateras bland annat att det saknas dokumenterade 

riktlinjer/anvisningar kring hanteringen av kundfakturor, att flödena 

och kontrollerna vid debitering inte bedöms vara tillräckligt 

dokumenterade samt att det saknas tillräckliga kontroller och 

uppföljning finns som säkerställer att avgifterna blir korrekt 

redovisade. 

Beredning 

ON AU § 6 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar till revisorerna. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner och riktlinjer för 

debiteringsprocessen. 

3. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram rutiner/riktlinjer som syftar 

till att kunna kontrollera att debiterade avgifter stämmer med 

redovisningen. Rutinen ska ingå som ett kontrollmoment i 

nämndens internkontrollplan. 

4. Ge förvaltningen i uppdrag att se över kravprocessen så att den 

sker i enlighet med de rutiner som finns fastställda. 

5. Ge förvaltningen i uppdrag att i samband med att det nya 

verksamhetssystemet införs systematisera debiteringsprocessen för 

att undvika manuella regleringar. 

Beslutet ska skickas till 

Revisorerna 
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ON § 5 Dnr 2018/29.792 

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

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 14 februari 2018 

2. ON AU § 2, 12 februari 2018 

3. Tjänsteskrivelse, 5 februari 2018 (ersätts av beslutsunderlag 1) 

4. Bilaga 1 – Grundritning 

5. Bilaga 2 – Ekonomisk kalkyl (ej klar) 

Redogörelse 

Omsorgsförvaltningen bedömer att det finns ett behov av en ny bostad 

med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, i Alvesta kommun. I dagsläget har nämnden 

två icke verkställda beslut om bostad med särskild service enligt LSS 

och fler beslut är att vänta under de kommande åren.  

Det finns möjlighet att överta lokaler som nämnden för individ- och 

familjeomsorg, IFO, tidigare disponerat och använt som hem för vård 

och boende, HVB-hem (Spiran). Dessa lokaler skulle vara möjliga att 

bygga om till en bostad med särskild service enligt LSS. Ur 

kostnadssynpunkt är det fördelaktigt att bygga om befintliga lokaler 

istället för att bygga helt nytt. Förvaltningens tanke är att om möjligt 

integrera korttidsvistelse i den nya bostaden.  

Arbetsutskottet beslutade på sammanträdet den 12 februari 2018 (§ 2) 

att ställa sig positiv till att fortsätta utreda möjligheten att bygga om 

Spiran till en bostad med särskild service enligt 9 § 9 p och 

korttidsvistelse enligt 9 § 6 p enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade samt att kompletteringar görs inför beslut i 

omsorgsnämnden. 

Då ekonomisk kalkyl över kostnaden för ombyggnationen inte är 

färdig vid dagens sammanträde föreslås att omsorgsnämnden 

delegerar beslutet till arbetsutskottet. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att delegera till arbetsutskottet att besluta 

om att föreslå kommunfullmäktige besluta om en ombyggnation av 

delar av före detta HVB-hemmet Spirans lokaler på Rönnedalsvägen 

35 i Alvesta till en ny bostad med särskild service samt 

korttidsvistelse enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. 
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ON § 6 Dnr 2018/33.779 

Patientsäkerhetsberättelse för 2017 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 7, 12 februari 2018 

2. Patientsäkerhetsberättelse, 19 februari 2018 

3. ON AU § 7, 12 februari 2018 

Redogörelse 

Enligt patientsäkerhetslagen, PSL, ska vårdgivare dokumentera sitt 

patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. I berättelsen 

redogörs för det arbete kring patientsäkerhet som pågått under det 

gångna året. På sammanträdet redogjordes för delar av 

Patientsäkerhetsberättelsen. 

Nattfastan, det vill säga den tid som går från sista målet mat på 

kvällen till första på morgonen, har minskat något jämfört med 2016 

men är fortfarande lång. Vidare har antalet personer med ett BMI 

(Body Mass Index) under 22 ökat. För att minska nattfastan kommer 

förvaltningen ändra måltidsordningen, ändra fördelningen av 

näringsinnehållet över dygnet samt genomföra utbildningsinsatser för 

kökspersonalen. Målet är även att minska användningen av 

näringsprodukter genom att se över kosten istället. 

Under 2017 har ett projekt i fallprevention påbörjats. Inom projektet 

arbetar man bland annat med träningsgrupper samt med att erbjuda 

besök av arbetsterapeut till personer i ordinärt boende som ansöker om 

insatser. 

Nämnden har under 2017 inte haft några anmälningar enligt lex Maria 

till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Ett ärende har inkommit 

från patientnämnden där en brukare efter en fallolycka ville få 

ersättning från patientskadeförsäkringen. Totalt sex klagomål har 

under året inkommit till nämnden. 

Vidare informerades om den nya lagen om samverkan vid utskrivning 

från sluten hälso- och sjukvård som börjar gälla från den 1 mars 2018.  

Beredning 

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan beredning till omsorgsnämnden. 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner upprättad patientsäkerhetsberättelse för 

2017. 
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ON § 7 Dnr 2018/9.020 

Information om titeländringar och kompetensutvecklings-
satsning inom Funktionsstöd 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 3, 12 februari 2018 

Redogörelse 

Titeln vårdare inom Funktionsstöd har ändrats till stödassistent. Syftet 

bakom titeländringen är bland annat att det finns ett behov av att 

precisera uppdraget samt precisera vilken typ av utbildning som krävs. 

Yrkestiteln behöver även bättre överensstämma med det uppdrag som 

personalen inom Funktionsstöd har. Inför beslutet om ändringen har 

dialog kring ändringen har förts med personalgrupperna inom 

Funktionsstöd. 

I samband med titelförändringen till stödassistent beslutades även att 

ändra titeln vårdbiträde till stödbiträde inom Funktionsstöd. Tanken är 

att även anställa stödpedagoger inom Funktionsstöd. De tre rollerna 

skapar på så sätt en kompetenstrappa från stödbiträde, stödassistent till 

stödpedagog. 

Det kommer även att göras en kompetensutvecklingssatsning för 

samtliga anställda inom Funktionsstöd. Syftet är bland annat att 

utveckla arbetsmetoder samt att förbättra kvaliteten i verksamheten. 

Kompetensutvecklingen genomförs i samarbete med Allbo lärcenter 

och finansieras genom statsbidrag (täcker ej personalens arbetstid). 

Det rör sig om tre halvdagar för samtlig personal. 

Separat görs även en kompetensutvecklingssatsning för ca 25-30 

medarbetare i kursen Aktivitetsledarskap som omfattar 100 gymnasie-

poäng. För att gå utbildningen krävs formell och reell kompetens samt 

att man har ett intresse och engagemang för att stödja kollegorna i att 

utvecklas i ett salutogent och pedagogiskt arbets- och förhållningssätt. 

Medarbetarna får själva anmäla intresse för utbildningen, urval görs 

sedan av Allbo lärcenter och cheferna inom Funktionsstöd. 

Beredning 

ON AU § 3 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen om titeländringar och 

kompetensutvecklingssatsning inom Funktionsstöd. 
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ON § 8 Dnr 2017/212.007 

Svar på granskning av kommunstyrelsens och nämndernas 
hantering av sjukfrånvaron 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 8, 12 februari 2018 

2. Tjänsteskrivelse, 25 januari 2018 

3. Missiv, 13 december 2017 

4. Revisionsrapport, december 2017 

Redogörelse 

Revisorerna i Alvesta kommun har genomfört en granskning av hur 

kommunstyrelsen och nämnderna hanterar sjukfrånvaron utifrån 

gällande lagar, policys, rutiner och riktlinjer på området. I 

granskningen efterlyser revisorerna bland annat en kommungemensam 

strukturerad analys av orsakerna till sjukfrånvaron samt andra åtgärder 

från kommunstyrelsen och personalavdelningen.  

Revisorerna efterfrågar ett svar från omsorgsnämnden med en 

redogörelse för vad nämnden avser att göra för att åtgärda de 

påpekanden som görs i granskningen avseende de delar som rör 

nämnden. Bland annat bedöms kontrollmålet vilka effekter som har 

noterats och hur de dokumenteras samt återrapporteras som ej 

uppfyllt. Vidare bedöms kontrollmålet gällande stöd till chefer och 

medarbetare som endast delvis uppfyllt. 

Beredning 

ON AU § 8 

Beslut 

Omsorgsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som svar till 

revisorerna. 

Beslutet ska skickas till 

Revisorerna 
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ON § 9 Dnr 2018/32.020 

Information om sjukfrånvarostatistik för 
omsorgsförvaltningen 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 9, 12 februari 2018 

2. Statistik över sjukfrånvaron per 2017-12-31  

Redogörelse 

På sammanträdet redogjordes kort för den senaste sjukfrånvaro-

statistiken för omsorgsförvaltningen. För 2017 har det totala antalet 

sjukdagar per medarbetare minskat med 2,8 dagar.  

Antalet personer som har fem eller fler sjukfrånvarotillfällen under de 

senaste 12 månaderna är ungefär konstant. Även statistik över 

frisknärvaro presenterades, 88 procent av omsorgsförvaltningens 

anställda har endast 0-3 sjukdagar under den senaste tolvmånaders 

perioden. 

Beredning 

ON AU § 9 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen om sjukfrånvarostatistik för 

omsorgsförvaltningen. 
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ON § 10 Dnr 2017/173.739 

Användning av termen brukare 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 10, 12 februari 2018 

2. Tjänsteskrivelse, 19 januari 2018 

3. ON AU § 77, 1 november 2017 

4. Sammanställning, 23 oktober 2017 

Redogörelse 

Den samlingsterm för personer som får insatser från 

omsorgsförvaltningen som används idag är brukare. Termen är tänkt 

som en motsvarighet inom socialtjänsten till termen patient inom 

hälso- och sjukvården. Frågan kring användning av termen brukare 

har lyfts av kommunala pensionärsrådet som inte anser att det är en 

bra benämning (§ 5, 2017-05-09). Arbetsutskottet beslutade den 1 

november 2017 (ON AU § 77) att skicka ut frågan om användning av 

termen brukare på remiss till berörda organisationer inom Alvesta 

kommun för att inhämta synpunkter kring benämningen brukare och 

eventuella förslag på andra begrepp. 

Beredning 

ON AU § 10 

Yrkande 

Mikael Johansson (M) yrkar på att ordet brukare inte ska användas 

alls och att den övergripande termen ska vara omsorgstagare. 

Gunnel Nordahl (S) yrkar bifall till Mikael Johanssons (M) yrkande. 

Sonia Muhlethaler Salsamendi (S) yrkar på att ärendet återremitteras 

till arbetsutskottet för ett förtydligande av innebörden i arbets-

utskottets beslutsförslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar nämnden om ärendet kan behandlas idag eller om 

det ska återremitteras till arbetsutskottet för ett förtydligande av 

innebörden i arbetsutskottets beslutsförslag och finner att ärendet ska 

återremitteras. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet 

för ett förtydligande av innebörden i arbetsutskottets beslutsförslag. 
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ON § 11 Dnr 2017/169.020 

Information gällande arbetsmiljöverkets granskning av 
äldreomsorgen 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 11, 12 februari 2018 

2. Sammanställning av resultatet, 2 februari 2018  

3. ON AU § 93, 29 november 2017 

Redogörelse 

Arbetsmiljöverket har genomfört tillsyn av arbetsmiljön på några 

enheter inom äldreomsorgen. Tillsynen är en del av ett uppdrag som 

Arbetsmiljöverket har fått av Regeringen gällande nationell tillsyn av 

det förebyggande arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen. Syftet är att 

bidra till en minskning av den höga sjukfrånvaron, antalet 

arbetssjukdomar, belastningsskador och olyckor som är utmärkande 

för just äldreomsorgen. Tillsynen har genomförts i samarbete med 

Försäkringskassan. 

Det som framför allt framförs som brister är att det saknas skriftlig 

dokumentation för delar av arbetsmiljöarbetet, bland annat 

riskbedömningar.  

Beredning 

ON AU § 11 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen gällande 

arbetsmiljöverkets granskning av äldreomsorgen. 
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ON § 12 Dnr 2018/43.000 

Information om dataskyddsförordningen 

Redogörelse 

EU:s dataskyddsförordning, även kallad GDPR efter det engelska 

namnet General Data Protection Regulation, ska börja tillämpas den 

25 maj 2018 och ersätter då den svenska personuppgiftlagen, PUL, 

och EU:s dataskyddsdirektiv. Förordningen syftar till att modernisera 

gällande lagstiftning om dataskydd. Den innebär en förstärkning av 

den enskildes rättigheter och tydliggör ansvar och skyldigheter för den 

som behandlar personuppgifter. Omsorgsnämnden är personuppgifts-

ansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som genomförs inom 

nämndens ansvarsområde.  

På sammanträdet redogjordes för innebörden i den nya lagstiftningen 

samt på vilket sätt omsorgsnämndens verksamhet berörs. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 
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ON § 13 Dnr 2018/24.004 

Komplettering av dokumenthanteringsplanen avseende 
verksamheten enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 12, 12 februari 2018 

2. Tjänsteskrivelse, 19 januari 2018 

3. Gällande dokumenthanteringsplan från 2009 med överstrykningar 

4. Förslag på komplettering av dokumenthanteringsplan gällande 

SoL och LSS, 19 januari 2018 

Redogörelse 

Ett arbete med att ta fram en ny dokumenthanteringsplan för omsorgs-

nämnden pågår då nämndens nuvarande plan är från 2009. Dokument-

hanteringsplanen beskriver hur de handlingar som uppstår inom 

nämndens ansvarsområde ska hanteras, bland annat anges vad som 

kan gallras respektive vad som ska arkiveras samt tidsfrister för detta. 

Den del i den nya dokumenthanteringsplanen som motsvarar 

processerna Stöd enligt socialtjänstlagen, SoL, och stöd enligt lagen 

om stöd till vissa funktionshindrade, LSS, är färdigställd. Nämnden 

föreslås därför anta den delen som komplement till nu gällande 

dokumenthanteringsplan i väntan på att den nya planen ska bli helt 

färdig.  

De handlingar som berörs av den nya planen har strukits över i nu 

gällande plan. 

Beredning 

ON AU § 12 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta framtaget förslag på 

kompletteringar till nuvarande dokumenthanteringsplan avseende 

verksamheten enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS. 
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ON § 14 Dnr 2018/27.046 

Framtida hantering av Nybygdenarvet 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 14, 12 februari 2018 

2. Förslag, 19 januari 2018 

3. Protokollsutdrag § 3 – Arbetsgruppens möte 20 december 2017 

4. Sammanställning av dokument kring Nybygdenarvet, 11 december 2017 

Redogörelse 

Mot bakgrund av att det finns oklarheter kring Nybygdenarvet gav 

arbetsgruppen för Nybygdenarvet på sitt senaste möte den 20 

december 2017 omsorgsnämndens ordförande i uppdrag att ta fram en 

skrivelse angående behovet av en översyn över hanteringen av 

Nybygdenarvet och lyfta frågan i omsorgsnämnden. 

Det finns bland annat svårigheter i att tolka till vilka ändamål medlen 

kan användas och arbetsgruppen ser ett behov av en översyn av 

riktlinjer för detta. Vidare har arbetsgruppen lyft behovet av en 

översyn av bästa förvaltning av medlen för att de ska ge så stor 

avkastning som möjligt. Omsorgsnämnden fattar beslut angående 

ansökningar från privatpersoner. Detta har dock ingen direkt koppling 

till omsorgsnämndens ansvarsområde och det bör därför även ses över 

om denna uppgift verkligen ska vara tilldelad omsorgsnämnden. 

Beredning 

ON AU § 14 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta om en 

total översyn av hanteringen av Nybygdenarvet. 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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ON § 15 Dnr 2018/37.006 

Information från ordförande och från förvaltningschef 

Redogörelse 

a. Ordförande hade ingen information att delge nämndens ledamöter 

vid dagens sammanträde. 

b. Förvaltningschef informerade om följande: 

1. En medarbetarundersökning har genomförts i kommunen. 

Delar av det övergripande resultatet för kommunen och 

omsorgsförvaltningen presenterades. Vidare informerades 

om hur förvaltningen kommer att arbeta med resultatet. 

2. Ingen månadsrapport görs per januari 2018. 

3. Budgetläget inför 2019 är pressat, ser likadant ut nationellt 

sett och gäller även för 2020 och 2021 enligt Sveriges 

kommuner och landsting, SKL. Förvaltningschef gick 

igenom olika anledningar till nämndens budgetavvikelse. 

4. Det har kommit en fråga från revisorerna om det finns 

intresse från nämnden att revisionens sakkunniga biträden 

presenterar den granskning som gjorts av myndighets-

handläggningen. 
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ON § 16 Dnr 2018/6.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

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

2018-01-01 – 2018-01-31 

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

2017-12-01 – 2017-12-31 

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 2017-12-01 

– 2018-01-31. 

Övriga delegationsbeslut 

För perioden 2017-12-07 – 2018-02-16 finns följande övriga 

delegationsbeslut att anmäla: 

- Beslut att inte bevilja en ansökan om medel ur Nybygdenarvet, 

fattat av arbetsutskottet 2018-02-12 (dnr 2017/208.046) 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 
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ON § 17 Dnr 2018/42.006 

Meddelanden 

Redogörelse 

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

per 2017-12-31 samt per 2018-01-31 (dnr 2018/7.738) 

2. Redovisning till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO), 

kommunfullmäktige och revisorerna över gynnande beslut som 

inte verkställts inom tre månader, 2 januari 2018 (2017/81.730) 

3. Enheternas årsberättelser (delas ut vid sammanträdet) 

4. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 12 februari 2018 

(dnr 2018/2.006) 

5. Protokoll från Kommunala pensionärsrådets sammanträden den       

6 februari 2018, ej justerat än (dnr 2018/5.103) och den 7 

december 2017 (dnr 2017/12.103) 

6. Dom i mål 3289-17 gällande överklagat beslut om avslag på 

ansökan om korttidsvistelse enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS, 2 februari 2018 (dnr 2017/144.792) 

7. Dom i mål 4894-17 gällande överklagat beslut om avslag på 

ansökan om särskilt boende, 30 januari 2018 (dnr 2017/201.735) 

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 

dessa till handlingarna. 
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ON § 18  

Övriga frågor 

Redogörelse 

Britt Karlsson (AA) undrar över hur långt processen med det nya 

särskilda boendet har kommit? Ordförande Johny Haraldsson (C) 

informerade om att en upphandling är gjord och att styrgruppen 

kommer få en redogörelse nästa vecka. Tanken är 36 platser i särskilt 

boende och 30 lägenheter i trygghetsboende. Plats är Rönnedal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


