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Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Konferensrummet, omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta den 23 maj 

2019 kl. 17.00-18.25 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

40-44                                                                    Dnr: NOH 2019/1.006 

 
 
Beslutande 

 

Lars-Olof Petersson (S), ordförande 

Gunnel Nordahl (S)  

Martina Holmkvist-Lundström (S)  

Margaretha Berggren (C) Ersätter Otto Berglund (S)  

Mikael Lindberg (C), 1: vice ordförande 

Monica Pihl (C)  

Ola Andersson (V) 

Christer Brincner (KD) 2: e vice ordförande 

Kia Johnsson (M)  

John-Erik Pettersson (M)  

Britt Karlsson (AA)  

Margaretha Viridén (AA)  

Yvonne Erlandson (SD) 

 

 
   
   
Närvarande ersättare Johny Almlöf (S) §§ 41-44 

Kent Mandorff (MP)  

Ulf Larsson (L)  

Elisabeth Berggren (AA)  

 

 

   
Övriga deltagare Mats Hoppe Förvaltningschef  

Liridona Kurti, nämndsekreterare  

Marianne Stark, strateg §§ 40-43 

Senada Hodzic, verksamhetschef §§ 40-43 

Mikael Magnusson, lokalstrateg §§ 40-42 

Lars Andersson, fastighetschef AllboHus §§ 40-42 
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Justering   
Justerare Mikael Lindberg (C)  

Plats och tid Alvesta 2019-05-27 kl. 16.30  
 
 
Underskrifter 
 

  

Sekreterare 
 

 

 Liridona Kurti  

Ordförande 
 

 

 Lars-Olof Petersson (S)  

Justerare 
 

 
 
 
 

Mikael Lindberg (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 2019-05-23 

Anslaget under tiden 2019-05-28 – 2019-06-18 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 

Underskrift   
 Liridona Kurti  
  Utdragsbestyrkande 
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ON § 40 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen fastställdes enligt följande: 

 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordning  s.3 

4. Den framtida användningen av Bryggaren s.4 

5. Samordning om lokaler för hemtjänst i ordinärt boende s.5 

6. Information om biståndsbedömt trygghetsboende s.7 

7. Övriga frågor s.8 
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ON § 41 Dnr 2018/151.735 

Den framtida användningen av Bryggaren 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 15 maj 2019 

2. Ritningsförslag på Mötesplats med ny huvudentré, 14 maj 

2019 

Redogörelse 

Vid dags datum är Bryggaren som särskilt boende i praktiken avvecklat. 

Byggnaden har under de senaste åren haft funktionen som särskilt boende 

men byggdes ursprungligen för att tillgodose äldre invånares behov av 

lämpliga och centrala lägenheter. 

I den framtida användningen av Bryggaren är det viktigt att analysera hur 

användningen för målgruppen äldre kan optimeras utifrån Alvestas strategi 

för ett värdigt liv för äldre medborgare. 

Behovet av funktionella lägenheter för äldre är stort och det behöver också 

skapas mötesplatser och aktiviteter. 

Beslut  

1. Bryggaren byggs om till seniorlägenheter som hyrs ut av AllboHus till 

personer som har fyllt 70 år. Del av entréplan hyrs av 

omsorgsförvaltningen för mötesplatser, anhörigstöd och uppsökande 

verksamhet med mera. 

 

2. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att omgående sätta igång processen 

med att bygga trygghetsboende i centrala Alvesta med lämpligt antal 

lägenheter, minst 40. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Akten 

Allbohus Fastighets AB 

Lokalstrateg 
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ON § 42 Dnr 2019/90.730 

Samordning om lokaler för hemtjänst i ordinärt boende 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 13 maj 2019 

Redogörelse 

Sedan 1 april 2019 hyr omsorgsförvaltningen våningsplan 2 i kvarteret 

Uttern, Storgatan 2 i Alvesta för kontor1. Kontoren används till 

verksamhetsområdet ordinärt boendes enhetschefer, administratör, 

verksamhetssamordnare och till förvaltningens bemanningsenhet och 

anhörigsamordnare.  

Efter en tids planering och samverkan med AllboHus Fastighets AB står det 

nu klart att plan 1 och källaren kan iordningställas till grupplokal, pausrum 

och omklädningsrum för hemtjänsten i ordinärt boende i centrala Alvesta.  

På så sätt kan hemtjänsten i centrala Alvesta samlas på en adress från att i 

nuläget utgå från fyra olika adresser. Hemtjänstens lokaler blir vidare 

ändamålsenliga för planering, dokumentation och samvaro. Samtidigt får 

personalen en närhet till sina chefer vilket är viktigt både ur arbetsmiljö- och 

verksamhetsperspektiv. En samlokalisering bidrar dessutom till en mindre 

sårbar verksamhet, ett effektivare resursutnyttjande och en möjlighet att 

kunna organisera efter specialistkunskap. 

AllboHus har beräknat vad en ombyggnation väntas kosta för att anpassa 

fastigheten till verksamhetens behov. Kostnadsberäkningen omfattar även 

vilket hyrestillägg ombyggnationen väntas medföra. Kostnadsberäkningen 

kommer att presenteras för förvaltningen den 20 maj och omsorgsnämnden 

den 23 maj.  

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna 

avtal med AllboHus Fastighets AB angående våningsplan l och källaren i 

kvarteret Uttern, Storgatan 2 i Alvesta under förutsättning att 

ombyggnationens investeringsutgift godkänns av AllboHus styrelse. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Akten 

                                                 
1 Delegationsbeslut NOH 2019/62.748 
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Allbohus Fastighets AB 

Lokalstrateg 
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 ON § 43 Dnr 2019/88.730 

Information om biståndsbedömt trygghetsboende  

Underlag 

1. Tjänsteskrivelse, 10 maj 2019 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige har med anledning av förslag från omsorgsnämnden 

beslutat att bygga ett trygghetsboende vid Björkliden i Vislanda och ett vid 

Högåsen i Alvesta. Omsorgsförvaltningen har därutöver beställt en 

kartläggning och projektering hos AllboHus fastighets AB gällande att 

omvandla Bryggaren i Alvesta till ett trygghetsboende och en mötesplats 

öppen för alla äldre medborgare.  

Den 2 april 2019 infördes lagändringar för att ge kommunerna möjligheter 

att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende, en särskild boendeform, för 

äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan 

lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad 

isolering. Det är således upp till varje kommun att själv besluta om 

kommunen skall hantera boendeformen som biståndsbeslut eller ej. 

Förvaltningen har därav kartlagt förutsättningarna kring detta. 

  

• Biståndsbeslut för personer 65 år och äldre. För personer över 85 år 

åldersbestämt. 
• Biståndsbeslut för samtliga oavsett ålder.  
• Bara åldersbestämt typ 85 år eller äldre 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 44 Dnr 2019/92.000 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor lyftes på sammanträdet.   
 

 


