
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-10-27 1(2) 

Omsorgsnämnden 
 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 27 oktober 2015 kl. 13.15 – 17.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 50 och § 51 kl. 14.45 – 15.10 
 
46 - 60 

 
 
Beslutande 

 
 
Mats Martinsson (S), ordf. 

 
 
 

 Ingegerd Alm (S) Ersätter Sonia Muhletaler Salsamendi (S) 
 Hans Paulin (S)  
 Jessica Madsen (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 Frida Christensen (S) § 46 - 60 Kent Mandorff (MP) § 46 - 60 
 Håkan Karlsson (S) § 46 - 60 

 
 

Övriga deltagare Arnold Lennartsson, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska § 46 
Marianne Stark, utredare § 46 - 51 
Petra Åhsberg, förvaltningsekonom § 47 
- 50 
Christina Andersson, enhetschef och 
projektledare § 55 
 

Charlotte Karlsson, Kommunal § 46 - 
60 
Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef 
§ 46 – 60 
Victoria Ljunggren, student § 46 - 60 
Peggy Hall, förvaltningssekreterare § 
46 - 60 
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Sammanträdesdatum 
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Omsorgsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 
   
 
Justering tid och plats Alvesta 2015-10-29   

Sekreterare 
 

 
 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      
 Mats Martinsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Margaretha Berggren (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 2015-10-27 
Anslaget under tiden 2015-10-30 – 2015-11-20 
Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 
Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2015-10-27 1(2) 

Omsorgsnämnden 
 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 27 oktober 2015 kl. 15.50 – 16.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
53 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 
Beslutande 

 
 
Mats Martinsson (S), ordf. 

 
 
 

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

David Kristiansson (SD) 
 

   
   
Närvarande ersättare Frida Christensen (S) § 53 Kent Mandorff (MP) § 53 
 Håkan Karlsson (S) § 53 

 
 

Övriga deltagare Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef § 
53 
Charlotte Karlsson, Kommunal § 53 
 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare § 
53  
Victoria Ljunggren, student § 53 
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Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 
   
 
Justering tid och plats Alvesta 2015-10-27 kl. 17.00  

Sekreterare 
 

 
 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      
 Mats Martinsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Margaretha Berggren (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 2015-10-27 
Anslaget under tiden 2015-10-28 – 2015-11-18 
Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 
Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 
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ON § 46 Dnr 2014/177.020 

Arbetskläder 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 58, 13 oktober 2015 

2. Utredning, 21 september 2015 

3. ON AU § 45, 26 augusti 2015 

4. ON § 36, 10 juni 2015 

Redogörelse 
Omsorgsnämnden beslutade den 4 juni 2014 (ON§ 27) att, mot 
bakgrund av en skrivelse från Kommunal, 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 ett beslut som togs i kommunfullmäktige 2007. 

Mot bakgrund av ovanstående samt nya föreskrifter gällande basal 
hygien som kommer att börja gälla 1 januari 2016 beslutade 
omsorgsnämnden den 10 juni 2015 (ON § 36) att ge förvaltningen i 
uppdrag att undersöka möjligheterna att leasa arbetskläder. Vidare 
gavs förvaltningen i uppdrag att se om det finns möjlighet till 
samarbete med andra kommuner runt leasing och upphandling. 

Förvaltningen har börjat förbereda inför en upphandling av 
arbetskläder samt tvätt av dessa. Ytterligare två kommuner, Ljungby 
och Uppvidinge, deltar i detta arbete. I nuläget bedöms att 
arbetskläder kan införas tidigast under våren 2016. 

Beredning 
ON AU § 58 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. arbetskläder ska tillhandahållas personalgrupper/enheter i den 
omfattning det behövs så att förskriften kan följas på ett adekvat 
sätt, samt 

2. ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med kommunens 
upphandlingsavdelning genomföra upphandling av hyra av 
arbetskläder, efterbehandling av dessa (s.k. cirkulationstvätt) samt 
hämtning och leverens av tvätt. 
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Protokollet ska skickas till 
Upphandlingsenheten 

Akten 
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ON § 47 Dnr 2015/154.040 

Delårsavstämning per augusti samt helårsprognos för 2015 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 19 oktober 2015 

2. Tabell över utfall per augusti 

3. ON AU § 59, 13 oktober 2015 

Redogörelse 
Delårsavstämningen för januari till augusti 2015 visar att omsorgs-
nämnden har en negativ avvikelse mot budget på 8 mkr för perioden. 
Helårsprognosen för 2015 visar på en negativ avvikelse mot budget på 
14 mkr. Förvaltningsekonom redogjorde för delårsavstämningen och 
prognosen på sammanträdet. 

Under sommaren har äldreomsorgen haft ovanligt höga personal-
kostnader vilket beror på hög sjukfrånvaro. För tillfället pågår ett 
arbete med hjälp från personalenheten med att minska sjukfrånvaron 
inom förvaltningen. Vidare har förvaltningen haft kostnader för 
utskrivningsklara på centrallasarettet i Växjö för perioden januari till 
augusti på ca 1 mkr beroende på bristen på platser i särskilt boende i 
kommunen. 

En stor del av det prognostiserade underskottet för 2015 beror dock på 
kvarstående effektiviseringar inom Funktionsstöd samt lägre 
inkomster för assistansersättning från Försäkringskassan.  

Beredning 
ON AU § 59 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delårsavstämning per augusti samt helårsprognos för 2015. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Akten 
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ON § 48 Dnr 2015/160.041 

Anmälan om förväntat överskriden budgetram 2015 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 16 oktober 2015 

2. ON AU § 60, 13 oktober 2015 

Redogörelse 
Helårsprognosen för omsorgsnämnden som gjordes per augusti 2015 
visar på en negativ avvikelse mot budget för nämnden på 14 mkr för 
2015. Med anledning av att nämnden enligt prognosen förväntas 
överskrida sin budgetram för 2015 beslutade nämndens arbetsutskott 
den 13 oktober (ON AU § 60) att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram en skrivelse till nämndsammanträdet den 27 oktober som 
underlag för att anmäla till kommunfullmäktige att omsorgsnämnden 
enligt prognosen inte klarar en budget i balans för 2015. 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att genom upprättad skrivelse anmäla till 
kommunfullmäktige att nämnden förväntas överskrida sin budgetram 
för 2015. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 
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ON § 49 Dnr 2015/127.041 

Internbudget 2016 samt plan 2017-2018 

Beslutsunderlag 
1. Förslag på internbudget, 13 oktober 2015 

2. ON AU § 61, 13 oktober 2015 

3. ON AU § 51, 28 september 2015 

4. KF § 99, 16 juni 2015 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni (KF § 99) om Mål och 
budget 2016 samt plan 2017-2018 för Alvesta kommun. Enligt 
beslutet får omsorgsnämnden en driftsbudget på ca 305 mkr för 2016. 
Nämnden ska enligt fullmäktiges beslut senast den 31 oktober 2015 
besluta om preciserad internbudget för år 2016 samt flerårsplan för år 
2017 och 2018. Uppdraget avser både internbudget för drift och 
investeringar.  

Vidare ges nämnden i uppdrag att snarast möjligt under 2015 beakta 
och anpassa verksamheten efter nya budgetramar från 2016. Beslut 
om internbudget för 2016 samt plan 2017-2018 ska tas av nämnden 
senast siste oktober i år. 

För 2016 har omsorgsnämnden en nettobudget på 305,3 mkr. 
Nämnden har bland annat fått en utökad budgetram med 12 mkr för 
driften av den nya servicebostaden (LSS). Vidare har nämnden ett 
effektiviseringskrav på 7 mkr inför 2016. 

Den totala investeringsutgiften för omsorgsnämnden 2016 beräknas 
uppgå till 5,9 mkr. Bland annat behöver trygghetslarmen på tre 
särskilda boenden bytas ut under 2016. 

Beredning 
ON AU § 61 

ON AU § 51 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget på internbudget för 
2016 samt plan 2017-2018. 
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Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Akten 
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ON § 50 Dnr 2015/162.706 

Förändring av måltidstaxor 2016 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse inkl. förslag på måltidstaxor, 16 oktober 2015 

Redogörelse 
Omsorgsnämnden beslutade den 21 januari 2015 (ON § 10) att 
nämndens måltidstaxor inte längre skulle justeras enligt konsument-
prisindex utan att justering ska göras när det är relevant. Inför 2016 är 
en höjning lämplig av vissa måltidspriser för att kompensera för 
prisökningar på livsmedel, transporter, löner med mera. En höjning är 
också av vikt som en åtgärd för att få ekonomin i balans. 

Kommunfullmäktige har delegerat till omsorgsnämnden att besluta 
om ändringar av externa taxor och avgifter samt regler härför som: per 
år inte ger mera inkomster för hela taxan än fem gånger basbeloppet 
och inte är av stor principiell betydelse, om inte annat anges i lag (1 
kap. 7 § 4 p, omsorgsnämndens reglemente). Höjningen av 
måltidstaxorna enligt förslaget beräknas ge en inkomstökning med ca 
600 tkr, vilket således överstiger fem gånger basbeloppet. 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. ändra omsorgsnämndens måltidstaxor enligt upprättat förslag, 
samt att 

2. förändringen av omsorgsnämndens måltidstaxor börjar gälla från 
och med 1 januari 2016. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Ekonomi 

Akten 
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Bilaga. Förslag på nya måltidstaxor 

Äldreomsorg 
 

Brukare År 
2015 

År 2016     Förändring 

Frukost  22 24 +2 
Middag (med efterrätt)  54 56 +2 
Kvällsmat  27 29 +2 
    
En månads helabonnemang av frukost, fika, middag med 
efterrätt samt kvällsmat. Gäller även vid sondmatning 
och vid behov av kosttillskott. 6kr/dygn á 30 dagar = 
180kr/mån 

3 090 3 270 +180 

Kaffe  5 5 0 
Kaffe med bröd/frukt  15 15 0 
Hemkörd middag (med efterrätt)  64 66 +2 
Hemkörd kvällsmat 37 39 +2 

 
Anhöriga/gäster År 

2015 
År  
2016 

Förändring 

Frukost  33 35 +2 
Middag utan efterrätt  70 70 0 
Middag med efterrätt  75 75 0 
Kvällsmat  38 40 +2 
Kaffe  10 10 0 
Kaffe med bröd/frukt 15 15 0 

 
Personal År 

2015 
År   
2016 

Förändring 

Frukost  33 35 +2 
Middag utan efterrätt  70 70 0 
Middag med efterrätt  75 75 0 
Efterrätt 16 16 0 
Kvällsmat  38 40 +2 
Kaffe  10 10 0 
Kaffe med bröd/frukt 15 15 0 
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Funktionsstöd och psykiatri 
 

Brukare År 
2015 

År 2016 Förändring 

Frukost 22 24 +2 
Middag (utan efterrätt)  49 51 +2 
Kvällsmat 27 29 +2 
Kaffe med bröd/frukt  5 5 0 
En månads helabonnemang av frukost, fika, middag och 
kvällsmat. Gäller även vid sondmatning och vid behov av 
kosttillskott. 

2 940 3 120 +180 

 
Anhöriga/gäster År 

2015 
År  
2016 

Förändring 

Frukost  33 35 +2 
Middag utan efterrätt  70 70 0 
Middag med efterrätt  75 75 0 
Kvällsmat  38 40 +2 
Kaffe  10 10 0 
Kaffe med bröd/frukt 15 15 0 

 
Personal År 

2015 
År   
2016 

Förändring 

Frukost, färdiglagad 33 35 +2 
Frukost, ej färdiglagad 22 24 +2 
Middag utan efterrätt, färdiglagad 70 70 0 
Middag utan efterrätt, ej färdiglagad 49 51 +2 
Middag med efterrätt, färdiglagad 75 75 0 
Efterrätt 16 16 0 
Kvällsmat, färdiglagad 38 40 +2 
Kvällsmat, ej färdiglagad 27 27 0 
Kaffe  10 10 0 
Kaffe med bröd/frukt 15 15 0 
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ON § 51 Dnr 2015/155.792 

Kartläggning av kommande behov av bostad med särskild 
service för vuxna (LSS) 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 62, 13 oktober 2015 

2. Utredning, 25 september 2015 

Redogörelse 
Omsorgsnämndens ordförande har gett förvaltningen i uppdrag att 
undersöka hur behovet av bostäder enligt LSS ser ut framöver med 
fokus på vilka typer av boenden det i så fall rör sig om samt om det 
finns något intresse av att bo någon annanstans i kommunen än i 
Alvesta tätort. Samtliga av kommunens bostäder med särskild service 
ligger idag i Alvesta tätort. 

I utredningen görs bedömningen att ett nytt boende enligt LSS på nio 
till tolv nya lägenheter behöver stå klart 2017-2018 och ytterligare ett 
på tio till tolv lägenheter omkring 2020-2021. Det som främst finns 
behov av är lägenheter inom boendekategorin servicebostad. Flertalet 
av de nya brukarna (år 2016-2022) är skrivna eller bosatta i den 
centrala kommundelen och det bedöms därför som lämpligt att de nya 
boendena lokaliseras i Alvesta tätort. Då möjliggörs även en 
samordningsvinst med övriga boenden och daglig verksamhet.  

Beredning 
ON AU § 62 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. godkänna förvaltningens kartläggning av kommande behov av 
bostad med särskild service för vuxna (LSS), samt 

2. informera kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om behovet 
av bostäder med särskild service enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS, för 2016-2022.  

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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ON § 52 Dnr 2015/62.020 

Utredning gällande möjligheterna att genomföra en 
försöksverksamhet med servicepersonal 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 63, 13 oktober 2015 

2. ON § 39, 10 juni 2015 

3. ON AU § 36, 20 maj 2015 

4. Utredning, 13 maj 2015 

5. ON AU § 20, 18 mars 2015 

Redogörelse 
Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag från nämndens arbetsutskott 
att titta på hur en försöksverksamhet med servicepersonal skulle 
kunna organiseras och prövas inom befintlig budgetram (2015-03-18, 
ON AU § 20). I uppdraget ingick att titta på vilken påverkan 
konceptet med servicepersonal skulle få utifrån perspektiven 
verksamhet, ekonomi och personal, med särskilt fokus på om det kan 
förbättra personalens arbetsmiljö. 

Utredningen syftar till att ge en beskrivning av vad som avses med 
servicepersonal, vilka erfarenheter som finns av denna typ av 
organisering samt vilken påverkan det skulle kunna tänkas få inom 
omsorgsförvaltningen utifrån perspektiven verksamhet, ekonomi och 
personal. Underlaget är tänkt att utgöra grunden för att eventuellt 
fortsätta att mer konkret undersöka hur en försöksverksamhet skulle 
kunna prövas samt vilka enheter inom förvaltningen som skulle vara 
intresserade av att i så fall prova konceptet.  

Omsorgsnämnden beslutade 10 juni 2015 (ON § 39) att återremittera 
ärendet till förvaltningen för att vidare undersöka frågan utifrån de 
synpunkter som inkommit från de fackliga företrädarna. Förslaget att 
genomföra en försöksverksamhet är förhandlat enligt 11 § MBL med 
Kommunal den 26 oktober 2015.  

Utifrån utredningen behöver nu en plan för hur försöksverksamheten 
ska utformas tas fram. I framtagandet av planen kommer de 
synpunkter som Kommunal har framfört att beaktas. Projektet kan 
starta igång tidigast i början av 2016 och kommer sedan att pågå under 
ett år från starten. En utvärdering av försöksverksamheten kommer att 
göras. 
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Beredning 
ON AU § 63 

Yrkanden 
Mikael Johansson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. ställa sig positiv till att förvaltningen genomför en 
försöksverksamhet med servicepersonal på någon eller några 
enheter inom befintlig budgetram, samt 

2. under försöksverksamheten medge att undantag görs för 
servicepersonal från nämndens utbildningskrav för omsorgs-
personal. 

Protokollet ska skickas till 
Personal 

Akten 
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ON § 53 Dnr 2012/34.701 

Samverkansöverenskommelse gällande personer med 
psykisk funktionsnedsättning och psykisk ohälsa 2014-
2016 

Beslutsunderlag 
1. Reviderad samverkansöverenskommelse mellan Region 

Kronoberg och kommunernas social- och skolförvaltningar i 
Kronobergs län gällande personer med psykisk 
funktionsnedsättning och psykisk ohälsa 2014-2016, gäller fr o m 
1 november 2015 

2. Handlingsplan för Region Kronoberg och länets kommuner 2014-
2016 gällande PRIO psykisk ohälsa (inkl. bilaga handlingsplan 
Alvesta kommun PRIO 2015-2016), gäller fr o m 1 november 
2015 

3. ON § 29, 28 maj 2013 

Redogörelse 
Regeringen och SKL har sedan 2012 ingått årliga överenskommelser 
om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa. Arbetet 
utgår från de övergripande målsättningar som anges i regeringens Plan 
för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016.  

Region Kronoberg och kommunerna i Kronobergs län har sedan 
tidigare ingått en överenskommelse gällande personer med psykisk 
funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. Denna överenskommelse 
godkändes av omsorgsnämnden den 28 maj 2013 (ON § 29). En 
revidering har nu gjorts av överenskommelsen vilken är tänkt att börja 
gälla från och med 1 november 2015.  

Inom överenskommelsen mellan regeringen och SKL har ställts upp 
ett antal grundkrav och prestationsmål som kommunerna ska uppfylla 
för att kunna vara med och dela på de prestationsersättningar som 
avsatts för detta arbeta. Förvaltningen för individ och familj samt 
omsorgsförvaltningen arbetar gemensamt med denna PRIO-satsning, 
där ett av grundkraven är att godkänna Samverkansöverenskommelse 
mellan Region Kronoberg och kommunernas social- och 
skolförvaltningar i Kronobergs län gällande personer med psykisk 
funktionsnedsättning och psykisk ohälsa 2014-2016 samt tillhörande 
handlingsplan. 

En handlingsplan gällande förbättringar för målgruppen personer med 
psykisk ohälsa har också tagits fram gemensamt med förvaltningen för 
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individ och familjeomsorg som en del av PRIO-satsningen. Denna är 
för tillfället ute på remiss hos brukarorganisationerna och kommer att 
presenteras för nämnden vid senare tillfälle. 

Beredning 
ON AU § 65 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. godkänna reviderad samverkansöverenskommelse mellan Region 
Kronoberg och kommunernas social- och skolförvaltningar i 
Kronobergs län gällande personer med psykisk funktions-
nedsättning och psykisk ohälsa 2014-2016, samt 

2. godkänna Handlingsplan för Region Kronoberg och länets 
kommuner 2014-2016 gällande PRIO psykisk ohälsa (inkl. bilaga 
handlingsplan Alvesta kommun PRIO 2015-2016). 

Protokollet ska skickas till 
Sveriges kommuner och landsting 

Akten 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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ON § 54 Dnr 2015/161.006 

Sammanträdesplan 2015 
Ärendet utgår och planeras till nämndens sammanträde den 16 
december 2015. 
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ON § 55 Dnr 2015/61.735 

Information om Team för trygg och säker hemgång 

Redogörelse 
Omsorgsnämnden beslutade den 10 juni 2015 (ON § 37) att ge 
förvaltningen i uppdrag att i första hand arbeta med trygg och säker 
hemgång för att minska behovet av platser i särskilt boende. För att 
utveckla konceptet trygg och säker hemgång har förvaltningen satsat 
på att inrätta ett särskilt team för trygg och säker hemgång. Teamet 
finansieras genom de stimulansmedel som regeringen avsatt för ökad 
bemanning inom äldreomsorgen. 

Projektledare och enhetschef för teamet informerade på sammanträdet 
kring arbetet med teamet för trygg och säker hemgång. Teamet består 
för närvarande av en arbetsterapeut, en sjukgymnast och sex under-
sköterskor. I uppstartsskedet arbetar teamet endast i Alvesta tätort. 
Teamets målgrupp är personer som är utskrivningsklara på lasarettet 
och som är i behov av omfattande insatser under en kortare period.  
Syftet är att utföra intensiva och omfattande stödinsatser samt 
rehabilitering i brukarens hem för att brukaren därigenom ska åter-
rehabiliteras till ett så självständigt liv som möjligt 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen om Team för 
trygg och säker hemgång. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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ON § 56 Dnr 2015/19.006  

Information från ordföranden 

Redogörelse 
Omsorgsnämndens ordförande Mats Martinsson (S) lämnade följande 
information till nämndens ledamöter: 

1. Ordförande har varit på ett möte i styrgruppen för det nya 
äldrecentret. 

2. Ett möte med anhöriga kommer att hållas den 27 oktober 
utifrån de skrivelser som inkommit gällande Funktionsstöd. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-10-27 1(1) 

Omsorgsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

ON § 57 Dnr 2015/20.006  

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 
Förvaltningschef Rose-Marie Eriksson lämnade följande information 
till omsorgsnämndens ledamöter: 

1. Kontraktet för särskilda boendet Bryggaren är uppsagt från och 
med 1 januari 2018. 

2. Alvesta kommun har blivit utvald som en av åtta kommuner att 
vara med i en kokbok för mat inom äldreomsorgen. 

3. Narkotikaklassade läkemedel har försvunnit på två särskilda 
boenden. Förvaltningen har polisanmält dessa och polisen har 
beslutat att inte utreda händelserna. En internutredning 
kommer dock att göras inom förvaltningen. 

4. Kompetensutvecklingsdagar för all personal anordnas vid sex 
olika tillfällen under hösten. Två tillfällen har redan varit och 
responsen har varit positiv. Återstående tillfällen är 9, 10, 17 
och 18 november i Växjö. 

5. Förvaltningschefernas delegation på att hyra lokaler har dragits 
tillbaka. Delegationen för detta ligger nu på kommunens 
lokalsamordnare. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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ON § 58 Dnr 2015/115.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
1. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2015-09-01 – 2015-09-30  
2. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2015-08-01 – 2015-08-31 
3. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2015-07-01 – 2015-07-31 
4. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2015-06-01 – 2015-06-30 

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. 

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 2015–06-01 
- 2015-09-30 (nedanstående redovisade beslut tagna av 
arbetsutskottet är inte inkluderade). 

Individärenden 
Arbetsutskott 26 augusti 2015: 

1. ON AU § 41 - Ansökan om bostad med särskild service enligt 9 § 
9 p lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

2. ON AU § 42 - Anmälan av ordförandebeslut: Beslut om tillfällig 
utökning av personlig assistans 

3. ON AU § 43 - Anmälan av ordförandebeslut samt beslut om 
fortsatt placering 

Arbetsutskott 28 september 2015: 

4. ON AU § 52 - Ansökan om ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

5. ON AU § 53 - Ansökan om placering enligt 4 kap. 1 § och 5 kap. 
7 § socialtjänstlagen, SoL  

Arbetsutskott 13 oktober 2015: 
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6. ON AU § 57 - Ansökan om korttidsboende med placering enligt 4 
kap. 1 § och 5 kap. 7 § socialtjänstlagen (SoL) 

Övriga delegationsbeslut för perioden 2015-06-04 – 2015-10-20 
Anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
2015-07-13 (dnr NOH 2015/131.749) 

Anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
2015-08-06 (dnr NOH 2015/108.749) 

Anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
2015-06-25 (dnr NOH 2015/107.749) 

Anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 
2015-10-16 (dnr NOH 2015/137.749) 

Beslut om att ej lämna ut handling, 2015-09-23, (dnr NOH 
2015/66.739) 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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ON § 59 Dnr 2015/12.006 

Meddelande 

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

per 2015-09-30, 2015-08-31, 2015-07-31 och 2015-06-30. 

2. Dom i mål nr 2821-15, Förvaltningsrätten i Växjö, 5 oktober 2015 
(dnr NOH 2015/138.730) 

3. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2 oktober 2015 (dnr 
NOH 2015/131.749) 

4. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2 oktober 2015 (dnr 
NOH 2015/107.749) 

5. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2 oktober 2015 (dnr 
NOH 2015/83.749) 

6. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 25 augusti 2015 
(dnr NOH 2015/42.749) 

7. Dom i mål nr 2071-15, Förvaltningsrätten i Växjö, 25 augusti 
2015 (dnr NOH 2015/117.732) 

8. Dom i mål nr 2203-15, Förvaltningsrätten i Växjö, 21 juli 2015 
(dnr NOH 2015/123.735) 

9. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 16 juni 2015 (dnr 
NOH 2015/81.749) 

10. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 8 juni 2015 (dnr 
NOH 2015/55.749) 

Beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 
dessa till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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ON § 60 Dnr 2015/23.006  

Övriga frågor 

Redogörelse 
Omsorgsnämndens ledamöter hade vid dagens sammanträde inga 
övriga frågor. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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