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Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Konferensrummet, myndighetskontoret, Lillsjögatan 20, Alvesta den 13 juni 2019 kl. 

13.15-15.50 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 50 och § 51 kl. 14.30 – 14.55 

 

 

45-56                                                                   Dnr: NOH 2019/1.006 
 
 
Beslutande 

 

Lars-Olof Petersson (S), ordförande 

Gunnel Nordahl (S)  

Martina Holmkvist-Lundström (S)  

Otto Berglund (S)  

Margaretha Berggren (C) Ersätter Mikael Lindberg (C), 1: vice ordf.  

Monica Pihl (C)  

Ola Andersson (V) 

Christer Brincner (KD) 2: e vice ordförande 

Kia Johnsson (M)  

John-Erik Pettersson (M)  

Britt Karlsson (AA)  

Kent Mandorff (MP) Ersätter Margaretha Viridén (AA)  

Yvonne Erlandson (SD) 

 

 
   
   
Närvarande ersättare Johny Almlöf (S)  

 

 

   
Övriga deltagare Mats Hoppe Förvaltningschef  

Liridona Kurti, nämndsekreterare  

Senada Hodzic, verksamhetschef § 46 

Marianne Stark, strateg § 50 

Torbjörn Ekman, ekonom § 47 

Stefan Lovstedt, enhetschef § 49 

Christina Andersson, socialt ansvarig samordnare (SAS), § 51 

Arnold Lennartsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), § 51 

Linda Gustavsson, enhetschef § 51 
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Justering   
Justerare Monica Pihl (C)  

Plats och tid Alvesta 2019-06-20 kl. 10.00  
 
 
Underskrifter 
 

  

Sekreterare 
 

 

 Liridona Kurti  

Ordförande 
 

 

 Lars-Olof Petersson (S)  

Justerare 
 

 
 
 
 

Monica Pihl (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 2019-06-13 

Anslaget under tiden 2019-06-21 – 2019-07-05 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 

Underskrift   
 Liridona Kurti  
  Utdragsbestyrkande 
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ON § 45 

Godkännande av dagordning 

Dagordningen fastställdes enligt följande: 

 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordning  s.3  

4. Information om verksamhetsområde ordinärt boende  s.4 

5. Uppföljning per april 2019 (månadsrapport)   s.5 

6. Besvarande av motion (KD) om att införa vårdserviceteam  s.7 

7. Granskning av omsorgsförvaltningens verksamhet för Funktions- 

stöd (LSS)      s.8 

8. Biståndsbedömt trygghetsboende    s.9 

9. Information om kvalitetsuppföljningar på enheterna  s.11 

10. Ändring av myndighetsutövning av lagen om stöd och service  

till vissa funktionshindrade (LSS)    s.12 

11. Uppföljning av verkställighet av omsorgsnämndens beslut  s.14 

12. Information- och diskussionsärenden                                                s.15                             

13. Redovisning av delegationsbeslut                                                  s.16 

14. Meddelanden   s.17
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ON § 46 Dnr 2019/86.732 

Information från verksamhetsområde ordinärt boende 

Redogörelse 

Verksamhetschef för ordinärt boende redogör för verksamheten. På 

sammanträdet informeras om nuläge, framtid, utmaningar, utvecklings- 

områden, handlingsplaner/strategier/aktiviteter.   
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ON § 47 Dnr 2019/87.042 

Uppföljning per april 2019 (månadsrapport) 

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport, 16 maj 2019 

2. Tjänsteskrivelse, 16 maj 2016 

 

Redogörelse 

Omsorgsförvaltningen är i en fas av strukturomvandling som utsätter 

verksamheten för påfrestningar vilket också blir tydligt i resultatet för de 

första fyra månaderna av 2019 och i prognosen för 2019.  

Nedläggning av det särskilda boendet Bryggaren påverkar ekonomin 

positivt – de särskilda boendenas underskott har minskat väsentligt. 2019 

belastas av engångskostnader för Bryggaren på cirka 2 miljoner kronor. 

Samtidigt har vi betydande och oförutsedda volymökningar inom 

ordinärt boende och inom funktionsstöd som belastar ekonomin.  

Volymökningar och det nya boendet inom funktionsstöd riskerade att öka 

underskottet väsentligt i prognosen för helåret 2019 men rationaliseringar 

och genomlysningar av framtida kostnader gör att underskottet för helår 

nu pekar på 16,9 miljoner kronor. Ytterligare rationaliseringar behöver 

vidtas löpande under verksamhetsåret.  

Bristen på omvårdnadspersonal blir tilltagande kännbar och påverkar 

övertidskostnader och arbetsmiljön.  

Finansieringen av verksamheten inom Trygg och säker hemgång (TOSH) 

och för det nya boenden inom Funktionsstöd står för cirka 8 miljoner 

kronor av det underskott på 16,9 miljoner kronor som prognostiseras för 

omsorgsnämnden.  

På sammanträdet redogörs för resultatet av den ekonomiska 

uppföljningen per april 2019. 

 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport per april 2019. 
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Protokollet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Akten 
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ON § 48 Dnr 2019/69.730 

Besvarande av motion (KD) om att införa vårdserviceteam  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 10 maj 2019 

2. Motion (KD) om att införa vårdserviceteam 

 

Redogörelse 

I en motion från Christer Brincner (KD) föreslås omsorgsförvaltningen i 

Alvesta kommun att anställa personer utan utbildning för omsorgsyrken 

för att utföra arbetsuppgifter som inte kräver god språkkompetens eller 

yrkeserfarenhet. I motion framförs att undersköterskor skulle avlastas 

vissa arbetsuppgifter och att statusen i yrket därigenom skulle öka.  

 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse 

motionen besvarad genom upprättad tjänsteskrivelse.   

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige  

Akten 
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ON § 49 Dnr 2019/57.007 

Granskning av omsorgsförvaltningens verksamhet för 

Funktionsstöd (LSS) 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 14 maj 2019 

2. Missiv, 6 mars 2019 

3. Revisionsrapport, 6 mars, 2019 

 

Redogörelse 

Myndighetskontoret på omsorgsförvaltningen i Alvesta kommun har fått 

i uppdrag att svara på revisionsrapporten avseende granskning av 

omsorgsnämndens LSS-verksamhet. Anledningen till att kommunens 

revisorer beslutade att genomföra denna revison var att kontrollera om 

omsorgsnämnden har ett ändamålsenligt arbete vad gäller 

myndighetshandläggning samt om gränsdragningen mellan LSS-insatser 

och SoL-insatser är tydliga.  

De kontrollmål som myndighetskontoret besvarar i denna skrivelse är 

som följer: Tydliga riktlinjer och rutiner för tillämpning av lagstiftning 

inom LSS-området, att myndighetsutövningen sker på ett rättssäkert sätt 

och att avgränsningen mellan LSS och SoL är tydlig och avspeglas i 

handläggningsarbetet samt dess dokumentation. Vad gäller de andra 

kontrollmålen saknar myndighetskontoret tillräcklig kunskap för att 

kunna ge fullgoda svar. 

 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som 

svar till revisorerna. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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ON § 50 Dnr 2019/88.730 

Biståndsbedömt trygghetsboende 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 13 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.  

Genomförd kartläggning visar att Bryggaren bäst lämpar sig till ett 

seniorboende och en mötesplats. Nämnden har därav den 23 maj 2019 § 

41 beslutat enligt kartläggningens förslag som i praktiken innebär en 

rekommendation till AllboHus Fastighets AB att lägenheterna på 

Bryggaren fortsättningsvis hyrs ut som seniorlägenheter. Nämnden gav 

vidare förvaltningen i uppdrag att omgående sätta igång processen med 

att bygga trygghetsboende i centrala Alvesta med lämpligt antal 

lägenheter, minst 40. 

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 
 

På arbetsutskottet diskuterades ärendet och det lämnades utan beredning 

till omsorgsnämnden. Omsorgsförvaltningen har därefter tagit fram ett 

beslutsförslag enligt följande:  
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Omsorgsnämnden beslutar om att förvaltningens trygghetsboenden ska 

vara biståndsbedömda boenden och rikta sig till personer över 65 år 

skrivna i kommunen. För personer 85 år eller äldre är boendet 

åldersbestämt och biståndet fattas enligt förenklad handläggning. Vid 

tilldelning av lägenhet går behov före ålder. Omsorgsnämnden ger 

förvaltningen i uppdrag att ta fram en vägledning för insatsen både vad 

gäller beslutsfattandet och verkställigheten. 

 

Yrkanden 

Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare yrkar bifall till 

omsorgsförvaltningens förslag. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar om att förvaltningens trygghetsboenden ska 

vara biståndsbedömda boenden och rikta sig till personer över 65 år 

skrivna i kommunen. För personer 85 år eller äldre är boendet 

åldersbestämt och biståndet fattas enligt förenklad handläggning. Vid 

tilldelning av lägenhet går behov före ålder. Omsorgsnämnden ger 

förvaltningen i uppdrag att ta fram en vägledning för insatsen både vad 

gäller beslutsfattandet och verkställigheten. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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ON § 51 Dnr 2019/89.730 

Information om kvalitetsuppföljningar på enheterna 

 

Underlag 

1. Uppföljning av kvalitetsarbete våren 2019 omsorgsförvaltningen, 13 

maj 2019 

Redogörelse 

Under våren 2019 har socialt ansvarig samordnare, medicinskt ansvarig 

sjuksköterska och måltidschef arbetat med att göra kvalitetsuppföljningar 

på respektive enhet. Uppföljningarna är tänkta att göras två gånger per år, 

en gång under våren och en gång under hösten. Uppföljningarna är en del 

i det systematiska kvalitetsarbetet inom omsorgsförvaltningen. På 

sammanträdet redogörs för de uppföljningar som har genomförts under 

våren 2019.  
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ON § 52 Dnr 2017/129.001 

Ändring av myndighetsutövning av lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 5 maj 2019 

2. Utvecklingsförslag inom myndighetsutövningen för LSS, september 

2018 

3. Presentation  

Redogörelse 

Finansiering och ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna av insatser 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har 

diskuterats mycket under senare år och är för närvarande föremål för ytterligare 

en statlig utredning. 

Inom kommunerna är det inte självklart hur handläggningen, det vill säga. 

myndighetsutövningen och verkställighet, det vill säga genomförandet av 

insatserna ska organiseras. 

I Alvesta kommun har tre nämnder (nämnden för arbete och lärande, 

utbildningsnämnden och omsorgsnämnden) låtit göra en utredning för att fånga 

olika aspekter som måste beaktas för att åstadkomma det bästa möjliga resultatet 

för den berörda individen i olika delar av livet. 

Som en följd av en tidigare utredning flyttades insatser inom socialpsykiatrin 

från omsorgsnämnden till nämnden för arbete och lärande då andelen individer 

med behov av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) var relativt stort. Den 

bärande tanken var att så få som möjligt ska behöva insatser från två 

förvaltningar utan det finns ett samlat ansvar för insatsernas genomförande. 

Väsentliga slutsatser som framkommer i den nu aktuella utredningen är 

rättssäkerhets betydelse, att insatser sker med hög kompetens och att även 

insatser enligt socialtjänstlagen är vanliga i vissa diagnosgrupper. Vidare betonas 

vikten av att ha såväl ett barn- och ungdomsperspektiv som ett vuxenperspektiv 

så att övergången från ungdom till vuxen blir bra och säkrad.    

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

• Godkänna inriktningsbeslutet enligt förslag  
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• Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag till detaljerad 

ekonomisk och resursmässig fördelning till hösten. 

• Ge förvaltningen i uppdrag att se över eventuella justeringar i 

verkställigheten.  

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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ON § 53 Dnr 2019/81.000 

Uppföljning av verkställighet av omsorgsnämndens beslut 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning, 10 maj 2019 

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 5 december 2018 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.  

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av verkställighet 

av omsorgsnämndens beslut. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 54 Dnr 2019/43.006 

Information- och diskussionsärenden 

Redogörelse 

1. Information från ordföranden 

o Ordförande informerar om ett brev från Charlotte Bengtsson som 

framfört synpunkter gällande granskningen som presenterats i 

revisionsrapporten. Ordförande informerar därefter om att Charlottes 

brev kommer att besvaras.  

 

2. Information från förvaltningschef 

- 
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ON § 55 Dnr 2019/6.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

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

2019-04-01 – 2019-04-30. 

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

2019-05-01 – 2019-05-31. 

 

 

Redogörelse  

Omsorgsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 

arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt delegationsordning 

antagen den 23 januari 2019. Delegationsbeslut ska redovisas på 

nämndens sammanträde. 

 

Tabellerna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegationsbeslut 

inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) för perioden 2019-04-01– 2019-05-31. 

Övriga delegationsbeslut 

För perioden 2019-04-29 – 2019-05-31 finns inga övriga 

delegationsbeslut att anmäla. 

 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegations- 

besluten. 
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ON § 56 Dnr 2019/26.006 

Meddelande 

Redogörelse 

1. Redovisning av beslut om Särskilt boende och Bostad med särskild 

service för vuxna eller annan anpassad bostad för vuxna som inte är 

verkställda per 2019-04-30 samt per 2019-05-31 (dnr 2019/7.738). 

2. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 23 maj samt den 29 

maj 2019 (dnr 2019/2.006)   

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger dessa 

till handlingar.  

 

 


