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Omsorgsnämnden 

 

Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 4 juni 2014 kl. 13.15 – 17.10 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 29 och § 30 kl. 14.35 – 14.55  

 

24 - 39 

 
 
Beslutande 

 

 

Helen Gustavsson (M), ordf. 

 

 

 
 Kia Johnsson (M)  
 Lena Nikolausson (KD)  
 Bengt-Olof Söderström (FP) Ersätter Lars Andersson (FP) 

 Rose-Marie Larsson (S) § 24 - 37  
 Erik Olofsson (S)  
 Hanseric Paulin (S) Ersätter Sonia Muhletaler Salsamendi (S) 

 Gunnel Nordahl (S)  
 Margareta Berggren (C)  
 Roland Axelzon (C)  
 Maria Magnusson Everthsson (AA)  
 Margareta Viridén (AA)  
 Britt Karlsson (AA)  
   
   
Närvarande ersättare Ulla Edholm (V) § 24 - 39  
   
Övriga deltagare Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef § 

24 - 39 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare § 24 

- 39 

Elisabeth Dawson, enhetschef § 24 

 

 

Håkan Fridell, fordonsansvarig § 25 

Marianne Stark, utredare § 26 

Anneli Harnegård, verksamhets- och 

personalstrateg § 30 - 32 
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Justering tid och plats Alvesta 2014-06-05 kl. 13.00  

Sekreterare 
 

 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      

 Helen Gustavsson (M)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Margareta Berggren (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-06-04 

Anslaget under tiden 2014-06-09 – 2014-06-30 

Förvaringsplats  Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 
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ON § 24 Dnr 2014/74.006 

Information om tillfällig byggnation på Högåsen 

Redogörelse 

Enhetschef på Högåsen informerar om den tillfälliga byggnationen i 

form av ett modulhus som ska uppföras vid Högåsen i Alvesta. 

Modulhuset ska placeras på Högåsens parkering mittemot vattentornet 

och kommer att dockas på Högåsen så att det finns en 

inomhusförbindelse mellan byggnaderna. Lägenheterna ska kunna 

användas efter behov, vilket innebär att de även kan användas som 

korttidsplatser.  

Standarden på lägenheterna ska vara minst likvärdig den som övriga 

lägenheter på Högåsen har. Lägenheterna kommer vara på ca 42 kvm 

och de kommer att ha varsin uteplats. För tillfället arbetar en grupp 

med att ta fram ett funktionsprogram för modulhuset. En grupp arbetar 

kring rekryteringen av personal samt schemaläggning och ytterligare 

en grupp arbetar med inredningen.  

En tanke är att prova ny teknik inom eHälsa i någon eller några av 

lägenheterna för att se om det kan vara aktuellt inför framtiden, 

exempelvis i det nya särskilda boendet. Tekniken är inte tänkt att 

ersätta personal, utan ska vara ett komplement. 

Anbudstiden för modulleverantörerna gick ut den 22 maj och för 

närvarande håller AllboHus på att gå igenom anbuden. Då det är 

kommunen och inte AllboHus som äger marken vid Högåsen behövs 

beslut tas i kommunfullmäktige den 17 juni gällande investeringen för 

markförberedelse. Planen var att den tillfälliga byggnationen skulle 

vara i drift den 1 oktober, det blir dock sannolikt en fördröjning.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 25 Dnr 2014/74.006 

Information om förvaltningens fordon 

Redogörelse 

Fordonsansvarig på omsorgsförvaltningen informerar kring 

förvaltningens fordon. 

Inom förvaltningen finns en fordonspark bestående av 51 bilar och en 

släpvagn. Förvaltningen leasar 33 av bilarna medan man äger de 

övriga. I nuläget finns det en hel del gamla bilar och det finns ett stort 

behov av att byta ut dessa. Alla förvaltningens bilar är idag 

helförsäkrade men detta kommer att ses över på sikt. 

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att minska bilkörningen inom 

förvaltningens verksamhet. Genom att bilkörandet minskas förväntas 

även fordonsparken kunna minskas ytterligare. Införandet av 

nyckelgömmor har lett till att bilkörandet för nattpatrullen kunnat 

minskas. Vidare arbetas det med ruttoptimering för att minska 

användandet av bilarna och det finns planer på att ha något 

hemtjänstområde där personalen kan gå eller cykla. Idag finns det 12 

elcyklar inom förvaltningen och tanken är att alla verksamheter ska ha 

tillgång till elcyklar. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 26 Dnr 2014/66.047 

Ansökan om stimulansbidrag för att förbereda eller 
vidareutveckla valfrihetssystem 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 30, 14 maj 2014 

2. Ansökan till Socialstyrelsen om stimulansbidrag, 2 april 2014 

Redogörelse 

För 2014 finns återigen möjligheten att ansöka om stimulansbidrag 

från Socialstyrelsen för att förbereda eller vidareutveckla 

valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV. 

2011 beviljades nämnden 626 tkr i stimulansbidrag för att utreda 

förutsättningarna för att införa valfrihetssystem enligt LOV inom 

hemtjänsten. Nämnden beslutade den 4 december 2012 (NOH § 70) 

att inte införa valfrihet enligt LOV inom hemtjänsten i nuläget och att 

förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta bevaka nationella utredningar 

och erfarenheter inom området för ett framtida införande av LOV.  

Inom de kommande åren kommer förvaltningen att ha en 

volymökning inom daglig verksamhet på ca 30 procent. Därför kan 

det vara bra för nämnden att undersöka möjliga vägar att hantera 

denna volymökning. 

Då ansökningsblanketten samt beslut från ansvarig nämnd skulle vara 

Socialstyrelsen tillhanda senast den 30 april 2014 fick förvaltningen 

uppskov med att skicka in nämndbeslutet tills efter nästa 

nämndsammanträde (4 juni) under förutsättning att nämndens 

ordförande godkände ansökan så länge.  

Beredning 

ON AU § 30 

Yrkanden 

Helen Gustavsson (M), Roland Axelzon (C), Lena Nikolausson (KD), 

Kia Johnsson (M), Bengt-Olof Söderström (FP) och Margareta 

Berggren (C) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Rose-Marie Larsson (S), Maria Magnusson Everthsson (AA), Gunnel 

Nordahl (S), Britt Karlsson (AA), Margareta Viridén (AA), Hanseric 

Paulin (S) och Erik Olofsson (S) yrkar avslag till beslutsförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar omsorgsnämnden på Helen Gustavssons (M) med 

fleras yrkande och på Rose-Marie Larsson (S) med fleras yrkande och 
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finner att nämnden beslutat bifalla Helen Gustavssons (M) med fleras 

yrkande. 

Omröstning begärs. 

Omsorgsnämnden godkänner följande beslutsgång. Ja-röst innebär 

röst på Helen Gustavssons (M) med fleras yrkande. Nej-röst innebär 

röst på Rose-Marie Larsson (S) med fleras yrkande 

Med 6 ja-röster och 7 nej-röster beslutar omsorgsnämnden att avslå 

arbetsutskottets förslag till beslut och därigenom att dra tillbaka 

ansökan om stimulansbidrag för att förbereda eller vidareutveckla 

valfrihetssystem. 

Rösterna redovisas i separat bilaga. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att inte ansöka hos Socialstyrelsen om 

stimulansbidrag för att förbereda eller vidareutveckla 

valfrihetssystem. Den sedan tidigare inskickade ansökan dras därför 

tillbaka. 

Protokollet ska skickas till 

Socialstyrelsen 

Akten 
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ON § 27 Dnr 2013/131.020 

Svar på skrivelse angående arbetskläder och legitimation 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 32, 14 maj 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 1 april 2014 

3. Skrivelse från Kommunal sydost, 8 oktober 2013 

Redogörelse 

I skrivelsen yrkar Kommunal sydost på att omsorgsnämnden snarast 

fullföljer kommunfullmäktiges beslut från 25 september 2007 (KF § 

77) som innebar att omsorgsnämnden (dåvarande socialnämnden) fick 

i uppdrag att utarbeta en plan för att snarast kunna erbjuda 

medarbetare arbetskläder i tillräcklig omfattning och samtidigt 

utarbeta regler och rutiner kring arbetskläder. Beslutet verkställdes 

2010 genom att personalen fick välja arbetskläder för en summa upp 

till 1 000 kr. Kommunal sydost ställer sig i skrivelsen frågande till om 

de arbetskläder personalen fick 2010 ska ses som tillräckliga för 

personalens behov av arbetskläder idag.  

Kommunal sydost yrkar vidare på att arbetsgivaren utformar en 

legitimation så att omsorgspersonalen kan uppvisa för brukaren att de 

arbetar för Alvesta kommun.  

Beredning 

ON AU § 32 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att 

1. ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en plan för att erbjuda 

omsorgspersonal arbetskläder i tillräcklig omfattning och 

samtidigt utarbeta regler och rutiner kring arbetskläder, enligt det 

beslut som togs i kommunfullmäktige 2007-09-25 (KF § 77). 

2. att anse skrivelsen besvarad genom upprättad tjänsteskrivelse och 

ovanstående beslut. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunal sydost 

Akten 
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ON § 28 Dnr 2013/157.730 

Handlingsplan ”bättre liv för sjuka äldre” 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 33, 14 maj 2014  

2. ”Bättre liv för sjuka äldre”, handlingsplan för Kronobergs län 2014 

Redogörelse 

Sedan 2010 har staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

träffat överenskommelser om de mest sjuka äldre. Genom ekonomiska 

incitament och med de äldres behov i fokus ska samverkan mellan 

länets kommuner och Landstinget Kronoberg uppmuntras, stärkas och 

intensifieras. Målen för den nationella satsningen avser åren 2011 till 

och med 2014. 

För 2013 antogs en handlingsplan med en rad aktiviteter i syfte att 

förbättra och utveckla ett gemensamt, långsiktigt och hållbart 

arbetssätt kring målgruppen mest sjuka äldre, vilket innebär personer 

över 65 år som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd 

till följd av åldrande, skada eller sjukdom. Då satsningen fortsätter 

2014 med fokus på en förbättrad kvalitet och en mer sammanhållen 

vård och omsorg för de mest sjuka äldre har handlingsplanen i vissa 

delar reviderats och omarbetats samt kompletterats med nya aktiviteter 

med utgångspunkt från SKL:s nya prestations- och resultatkrav. För 

vissa områden/aktiviteter har landstinget och kommunerna formulerat 

egna mål. 

Handlingsplanen för Kronobergs län 2014 ”Bättre liv för sjuka äldre” 

ska beslutas i samtliga berörda nämnder i länets kommuner. Därutöver 

ska förvaltningen, utifrån den övergripande handlingsplanen, även ta 

fram en lokal handlingsplan för verksamheten. Den lokala 

handlingsplanen, som tagits fram tillsammans med primärvården, 

kommer att presenteras för nämnden till hösten. 

Beredning 

ON AU § 33 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar godkänna handlingsplan för Kronobergs 

län 2014 ”Bättre liv för sjuka äldre”. 

Protokollet ska skickas till 

Regionförbundet södra Småland 

Akten  
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ON § 29 Dnr 2014/77.739 

Patientsäkerhetsberättelse 2013 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 31, 14 maj 2014 

2. Patientsäkerhetsberättelse för Alvesta kommun 2013, 28 februari 

2014 

Redogörelse 

Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), 

förkortad PSL, att gälla. Enligt den nya lagen ska vårdgivare 

dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. 

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta 

del av den. 

Det finns flera syften med patientsäkerhetsberättelsen: 

1. Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens 

patientsäkerhetsarbete 

2. Socialstyrelsen kan lättare utföra sin tillsyn av verksamheten 

3. Det blir enklare att ge andra intressenter tillgång till information, 

exempelvis allmänheten, patienter, andra vårdgivare och 

patientorganisationer 

Beredning 

ON AU § 31 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar godkänna upprättad patientsäkerhets-

berättelse för Alvesta kommun 2013. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 30 Dnr 2014/76.739 

Kvalitetsberättelse 2013 

Beslutsunderlag 

1. Kvalitetsberättelse för Alvesta kommun 2013, 7 maj 2014, rev. 27 

maj 2014 

2. ON AU § 34, 14 maj 2014 

Redogörelse 

Kvalitetsberättelsen beskriver hur omsorgsförvaltningen arbetar för att 

uppfylla de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och 

föreskrifter om socialtjänst samt stöd och service till vissa 

funktionshindrade och beslut som meddelats med stöd av sådana 

föreskrifter.  

Beredning 

ON AU § 34 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar godkänna upprättad kvalitetsberättelse för 

Alvesta kommun 2013. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 31 Dnr 2013/145.730 

Omtag av ärende on § 71, 2013: gränsdragning gällande 
insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (lss) och socialtjänstlagen (sol) 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 19 november 2013, reviderad 27 maj 2014 

2. ON § 71, 3 december 2013 

Redogörelse 

Under 2013 hade omsorgsnämnden och utbildningsnämnden ett 

uppdrag att se över gränsdragningsfrågor mellan de båda nämnderna 

gällande personer med insatser enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS). Den arbetsgrupp som tillsattes med 

tjänstemän från båda nämndernas förvaltningar tog fram ett antal 

förslag på hur gränsdragningen borde se ut. Utifrån arbetsgruppens 

förslag tog omsorgsnämnden följande beslut på nämndsammanträdet 

den 3 december 2013: ”Omsorgsnämnden beslutar överlämna ärendet 

till kommunfullmäktige enligt kommunallagen 6 kap. 32 §, med 

anledning av det som framkommit i uppdraget gällande 

gränsdragningar mellan utbildningsförvaltningen och 

omsorgsförvaltningen gör omsorgsnämnden bedömningen att en 

översyn av reglementena bör göras för att tydliggöra fördelningen av 

ansvar gällande LSS- och SoL-insatser för att säkerställa att den 

enskildes rättigheter tillgodoses.” 

Ärendet återremitterades med en begäran om ett förtydligande av vad 

omsorgsnämnden vill föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta. Förvaltningscheferna på 

omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har gemensamt 

gått igenom tjänsteskrivelsen daterad 19 november 2013 och gjort 

några förtydliganden. Utifrån återremissen samt förvaltningschefernas 

förtydliganden har ett mer precist beslutsförslag tagits fram. 

Enligt nuvarande reglemente ansvarar omsorgsnämnden för 

kommunens insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) för personer som är 21 år eller äldre. Enligt 

förslaget bör nuvarande lydelse ändras till att omsorgsnämnden 

ansvarar för kommunens insatser enligt LSS från och med 1 juli det år 

personen fyller 20 år. Med anledning av den ändrade 

ansvarsfördelning som förslaget innebär bör även nämndernas 

budgetfördelning ses över. 

Yrkanden 

Helen Gustavsson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 
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Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige besluta att: 

1. nuvarande lydelse i omsorgsnämndens reglemente, § 1, andra 

stycket, strecksats två, ersätts med lydelsen: Kommunens insatser 

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

för personer som är 20 år eller äldre, från och med 1 juli det år 

personen fyller 20 år. 

2. ge omsorgsnämnden i uppdrag att tillsammans med 

utbildningsnämnden se över budgetfördelningen mellan de båda 

nämnderna med anledning av ovanstående förslag till ändrad 

ansvarsfördelning 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Utbildningsnämnden 

Akten 
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ON § 32 Dnr 2014/74.006 

Information om nytt äldrecenter i Alvesta tätort 

Redogörelse 

Projektledare (verksamhet) för det nya äldrecentret i Alvesta tätort 

informerar kring projekteringen och den kommande byggnationen. 

Förordad placering är Tingsbacken där AllboHus för tillfället håller på 

och undersöker hur markförhållandena ser ut.  Tanken i nuläget är att 

man ska bygga sju fristående ”villor” som förbinds genom glasgångar. 

Alla lägenheter är tänkta att vara lika stora och en utmaning är att de 

inte ska vara för små för två personer men samtidigt inte för stora för 

en person. Det finns dock nya förslag på ritningar för det nya 

äldrecentret vilka kommer att presenteras för nämnden till hösten. 

Vidare informeras kring hur projektorganisation för projektering och 

byggnation av det nya äldrecentret ser ut. Det lämnas även 

information om hur tidsplanen ser ut i dagsläget. Preliminärt datum 

för inflyttning är i nuläget satt till april eller maj 2017. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 33 Dnr 2014/74.006 

Information om delårsavstämning samt prognos för 2014 

Underlag 

1. Tabell för utfall januari till december 2014 

2. Tjänsteskrivelse, 22 april 2014 

Redogörelse 

Omsorgsförvaltningens utfall första kvartalet 2014 visar på en negativ 

avvikelse mot budget på 1 560 tkr. Budgetprognosen för hela 2014 

visar i nuläget på en negativ avvikelse mot budget på 13 204 tkr. 

Funktionsstöds utfall per mars 2014 visar på en negativ avvikelse mot 

budget på 1 330 tkr och prognosen för hela 2014 visar på en negativ 

avvikelse på 8 500 tkr. Den negativa avvikelsen beror till största delen 

på att de inte klarar besparingen som lagts på verksamheten. 

Verksamheten skulle behöva minskas med 20 årsarbetare för att 

återställa en budget i balans. 

Helårsprognosen för äldreomsorgen visar på en negativ avvikelse på 

2 784 tkr. 2 500 tkr av dessa beror på de tillfälliga modulhus som ska 

byggas hösten 2014 på grund av brist på platser i särskilt boende. 

Helårsprognosen för psykiatri visar på en negativ avvikelse mot 

budget på 1 920 tkr. Vidare visar helårsprognosen för nämnd och stab 

att de kommer klara en budget i balans under 2014. 

I budgetprognosen för 2014 finns inte eventuella kommande 

viteskostnader till följd av ej verkställda beslut med. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 34 Dnr 2014/78.040 

Anmälan om överskridande och begäran om återställning 
av bugetbesparing 2014 

Beslutsunderlag 

1. Statistik för 2011-2014 

2. ON AU § 29, 14 maj 2014 

3. Tjänsteskrivelse, 24 april 2014 

Redogörelse 

Efter första kvartalet 2014 visar prognosen för hela 2014 en avvikelse 

mot budget på ca 13 Mkr. Eftersom den verksamhet som finns inom 

omsorgsförvaltningen är reglerad i lag, pågår dygnet runt, året runt 

och dessutom står inför stora investeringar finns ingen möjlighet att 

klara besparingen på 12 Mkr för 2014. Budgeten behöver därför 

återställas till 2013 års budgetram för att klara all den lagstyrda 

verksamhet som omsorg innebär. Vidare är det inte realistiskt att 

minska budgeten 2015-2017 eftersom den demografiska prognosen 

visar att antalet äldre ökar samtidigt som det sker en volymökning 

inom Funktionsstöd. 

I tjänsteskrivelsen ger förvaltningschefen följande två alternativa 

förslag: 

Förslag till beslut, alternativ 1: 

Återställa omsorgsförvaltningens budgetram med 12 Mkr till 2013 års 

nivå 

Förslag till beslut, alternativ 2: 

1. Ta bort 20 årsarbetare inom Funktionsstöd, som har totalt 85 

årsarbetare idag 

2. Få budget för de placeringar inom psykiatrin som 

omsorgsnämndens arbetsutskott beslutat om (3 120 Tkr) samt för 

kostnader för utskrivningsklara från akutsjukvården (ca 380 Tkr) 

I tjänsteskrivelsen redogörs vidare för konsekvenserna av förslag till 

beslut, alternativ 2, som innebär att verksamheten inte kan bedrivas på 

ett ändamålsenligt sätt utifrån de lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer 

som gäller inom området och utifrån den volym som föreligger. 

Arbetsutskottets ledamöter vill att förvaltningen tar fram statistik 

kring ekonomi och verksamhet från 2011 och framåt till nämndens 

sammanträde. Ärendet har därför lämnats vidare till nämnden utan 

beslutsförslag från arbetsutskottet. 
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Beredning 

ON AU § 29 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

återställa omsorgsnämndens budgetram med 12 Mkr till 2013 års 

nivå 

2. ge nämndens ordförande i uppdrag att genom en skrivelse 

informera kommunfullmäktige om att omsorgsnämnden inte 

kommer att kunna hålla sin budgetram för 2014 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten  
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ON § 35 Dnr 2014/24.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

1. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2014-04-01 – 2014-04-30 

2. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2014-03-01 – 2014-03-31  

Redogörelse 

Omsorgsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 

arbetsutskott och tjänstemän enligt delegationsordning antagen den 12 

mars 2013. Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens 

sammanträde. 

Arbetsutskott 14 maj 2014 

Individärenden: 

1. Ansökan om hyreskontrakt i andra hand enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (SoL)  

2. Ansökan om hyreskontrakt i andra hand enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (SoL)  

3. Ansökan om placering enligt 4 kap. 1 § och 5 kap. 7 § 

socialtjänstlagen (SoL)  

4. Ansökan om ledsagarservice enligt 9 kap. 3 § lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS)  

5. Anmälan av ordförandebeslut: Ansökan om placering enligt 4 kap. 

1 § och 5 kap. 7 § socialtjänstlagen (SoL)  

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 2014-03-

01 – 2014-04-30 (ovanstående redovisade beslut av arbetsutskottet är 

inte inkluderade). 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbeslut. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 36 Dnr 2014/74.006 

Information från ordföranden 

Redogörelse 

Omsorgsnämndens ordförande, Helen Gustavsson (M), lämnar 

följande information till omsorgsnämnden: 

1. Omsorgsnämndens sammanträde den 9 september är flyttat till den 

24 september kl. 13.15. Omsorgsnämndens arbetsutskotts 

sammanträde den 20 augusti är flyttat till den 10 september kl. 

8.00. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 37 Dnr 2014/12.000 

Meddelanden 

Redogörelse 

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

2014-03-01 – 2014-04-30 

2. Sammanställning av korttidsplatser samt dygn på CLV per 2014-

05-06 

3. Enheternas årsberättelser 2013 (dnr 2014/94.007) 

4. Skrivelse ”Besparingarna slår hårt mot äldreomsorgen” till 

politiker i Alvesta kommun från (uppgift borttagen) och (uppgift 

borttagen)(dnr 2014/67.730) 

5. Synpunkt från en kommuninvånare gällande bristen på boende 

samt den tillfälliga byggnationen på Högåsen (dnr 2014/58.730) 

6. Öppet brev från Sakkunniga brukare till politiker och tjänstemän i 

Alvesta kommun (dnr 2014/85.739) 

7. Protokoll från Kommunala pensionärsrådets sammanträde      

2014-05-21. 

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 

dessa till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 38 Dnr 2014/74.006 

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 

Förvaltningschef på omsorgsförvaltningen, Rose-Marie Eriksson, 

lämnar följande information till omsorgsnämnden: 

1. Förvaltningens planeringsförutsättningar presenterades för 

kommunstyrelsens ledamöter i Toftaholm 24-25 april. I 

planeringsförutsättningarna tas bland annat upp att en återställning 

av budgeten till 2013 års nivå är nödvändig för att klara nämndens 

verksamhet. Förvaltningschefen uttrycker oro över att det inte 

finns något psykiatriboende i kommunen trots att behovet av ett 

sådant belystes i boendeutredningen som gjordes 2007. 

2. 2012 tog kommunfullmäktige beslut (KF § 122) om att utreda den 

framtida användningen av Bryggaren. Förvaltningen gjorde med 

anledning av beslutet en förstudie gällande Bryggaren. Inget beslut 

har dock tagits av kommunfullmäktige gällande den framtida 

användingen av Bryggaren vilket förvaltningschefen ser som 

oroväckande med anledning av att det finns behov av både 

psykiatriboende och ytterligare LSS-boende. 

3. Upphandlingen av trygghetslarm har överklagats på nytt, ärendet 

är nu hos Förvaltningsrätten i Växjö som avgör om det ska tas upp 

eller ej. På förvaltningen pågår ett arbete med att ta fram en 

krisplan gällande eventuella incidenter med nuvarande larm. 

4. Förvaltningen har gjort en skrivelse till utbildningsnämnden 

angående behovet av att undersköterskeutbildningen startar upp 

till hösten.  Detta med anledning av det beslut gällande formella 

kompetenskrav för omsorgspersonal som tagits i omsorgsnämnden 

i år (ON § 15). 

5. På Furuliden i Moheda har fem personal valt att säga upp sig efter 

att de blivit varslade om avsked på grund av att de under en period 

ätit måltider utan att betala för dem.  

6. Förvaltningen har utifrån resultaten på 2013 års medarbetarenkät 

(SKOP) tagit fram en förvaltningsövergripande handlingsplan med 

de två förbättringsområdena Attraktiv arbetsgivare och Stärka 

känslan av sammanhang (kasam). Förvaltningen ska arbeta med 

förbättringsområdena fram till utgången av 2015. 

7. Det är beslutat att alla förvaltningens enheter ska vara med i 

bemanningssystemet Timepool. Det har gjorts en plan för detta 

och tanken är att det ska vara klart till 2015. 

8. Ansökningstiden gällande tjänsten som enhetschef på Högåsen har 

förlängts och tjänsten har utannonserats en gång till. 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2014-06-04 21(22) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

9. Rekryteringen av sommarvikarier inför sommaren 2014 är nästan 

klar, dock är det svårt med rekryteringen av sjuksköterskor. 

10. Förvaltningen har nu tackat ja till den hjärtstartare som LRF vill 

skänka till Furuliden, riktlinjer gällande hjärtstartare inom 

förvaltningens verksamhet kommer att tas fram. 

11. Förvaltningen har betalat ca 480 Tkr för platser på CLV. Från och 

med nästa vecka fram till september avser förvaltningen att köpa 

tre korttidsplatser i Ljungby kommun. Avtalet är dock ej påskrivet 

ännu. 

12. Familjen Kamprad vill skänka en eldriven parcykel till något av 

kommunens äldreboenden. De vill även skänka ett antal 

”ljugarbänkar” till äldreboendena. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 39 Dnr 2014/74.006 

Övriga frågor 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden hade vid dagens sammanträde inga övriga frågor. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

 

 

 


