
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-11-09 1(16) 

Omsorgsnämnden 

 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 9 november 2016 kl. 13.15 – 

15.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 55 och § 56 kl. 14.30 – 14.50 

 

48 - 60 

 
 
Beslutande 

 

 

Mats Martinsson (S), ordf. 

 

 

 
 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)  
 Kent Mandorff (MP) Ersätter (AA) 
 Britt Karlsson (AA) 

David Kristiansson (SD) 

 

   
   
Närvarande ersättare Ingegerd Alm (S) 

Frida Christensen (S) 

Håkan Karlsson (S) 

   
Övriga deltagare Marianne Stark, strateg § 48 - 51 

Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef   

 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 
Justering tid och plats Alvesta 2016-11-14  

Sekreterare 
 

 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      

 Mats Martinsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Sonia Muhlethaler Salsamendi (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-11-09 

Anslaget under tiden 2016-11-15 – 2016-12-06 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 
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ON § 48 Dnr 2016/153.042 

Månadsrapport per september med helårsprognos 2016 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 53, 18 oktober 2016 

2. Månadsrapport per september 2016 – Funktionsstöd, 10 oktober 

2016 

3. Månadsrapport per september 2016 – Äldreomsorgen, 10 oktober 

2016 

Redogörelse 

Helårsprognosen för omsorgsnämnden per september 2016 visar på en 

negativ avvikelse mot budget på 15,2 mnkr, vilket är detsamma som 

per augusti. För tillfället ligger nämnden över riktpunkten i löne-

prognosen till följd av att förvaltningen har fler årsarbetare än vad 

som är budgeterat. Antalet verkställda timmar inom äldreomsorgen 

har även ökat under perioden juli-augusti. Semesterskulden är för 

tillfället hög då många av förvaltningens medarbetare fortfarande har 

semesterdagar som måste tas ut före utgången av 2016.  

Åtgärder som görs på enheterna nu för att nå budget i balans är bland 

annat det fortsatta arbetet med behovsanpassade scheman, följa antalet 

semesterdagar över 40 och en översyn av utbetald övertid då denna 

summa till följd av årsarbetstidsavtalet bör vara låg. Vidare behöver 

korttidssjukfrånvaron arbetas med ytterligare då denna fortfarande är 

på en hög nivå på flera enheter. 

Beredning 

ON AU § 53 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av månadsrapport per 

september med helårsprognos 2016. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomi 

Akten 
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ON § 49 Dnr 2016/141.041 

Återrapportering av åtgärdsplan 

Beslutsunderlag 

4. ON AU § 54, 18 oktober 2016 

5. Förslag på återrapport av åtgärdsplan, 6 oktober 2016  

6. KF § 114, 2016-09-27 

7. Anmälan om överskridande, 10 maj 2016 

8. ON AU § 16, 20 april 2016 

Redogörelse 

Med anledning av att helårsprognosen per mars 2016 för omsorgs-

nämnden visade på en negativ avvikelse mot budget på 10,7 mnkr fick 

ordförande i uppdrag av arbetsutskottet att tillskriva kommunfull-

mäktige om att nämnden sannolikt inte klarar en ekonomi i balans för 

2016 (ON AU § 16/2016). Kommunfullmäktige har, med anledning 

av anmälan om överskridande, beslutat att ge nämnden 6 mnkr i 

tillfälligt ramtillskott för 2016 samt att ge nämnden i uppdrag att 

senast i november återrapportera en åtgärdsplan till kommunstyrelsen 

för en långsiktig ekonomi i balans (KF § 114/2016). 

Bedömningen i nuläget är att omsorgsnämnden har ett negativt 

ingångsvärde gentemot budget 2017 med 9,5 mnkr. För en budget i 

balans arbetar nämnden därför framför allt med följande åtgärder: 

- Behovsanpassad bemanning 

- Minskning av sjukfrånvaron 

- E-hemtjänst och andra tekniska lösningar inom verksamheten 

Beredning 

ON AU § 54 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner förslaget på återrapport av åtgärdsplan 

till kommunstyrelsen. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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ON § 50 Dnr 2016/141.041 

Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 samt plan 
2018-2019 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 55, 18 oktober 2016 

2. Förslag på verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017 samt 

plan 2018-2019, 10 oktober 2016 

3. KF § 113, 27 september 2016 

4. ON AU § 50, 29 september 2016 

5. ON AU § 43, 19 september 2016 

Redogörelse 

För 2017 har omsorgsnämnden fått en total driftbudget på 315,7 mnkr 

från kommunfullmäktige (KF § 113/2016). I förslaget på internbudget 

fördelas 244 mnkr till äldreomsorgen, 60 mnkr till funktionsstöd och 

återstående summa fördelas på övriga poster. 

I verksamhetsplan med internbudget ges en nulägesbeskrivning av 

nämndens styrkor och utmaningar följt av en beskrivning av större 

verksamhetsförändringar under kommande år. Bland annat fortsätts 

under 2017 arbetet med behovsanpassad bemanning och införandet av 

ett internt resursfördelningssystem. Vidare beskrivs nämndens mål 

utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål. Dessa mål ska följas 

under året och återrapporteras till fullmäktige i slutet av 2017.  

Inför årets internbudget har ekonomienheten tagit fram en ny mall där 

avsnitt 6 och 7 är tänkta att vara nämndens verksamhetsplan. I avsnitt 

6 beskrivs ytterligare nyckeltal för nämnden, vilka hämtats från 

nämndens verksamhetspolicy. Avsnitt 7 kommer att kompletteras 

vidare under året då upplägget är nytt för i år. 

Beredning 

ON AU § 55 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att:  

1. Godkänna Verksamhetsplan 2017 med Internbudget 2017 samt 

plan 2018-2019. 

2. Besluta att nämndens verksamhetspolicy 2016-2018 (ON § 

65/2015) upphör att gälla i och med godkännandet av 

Verksamhetsplan 2017 med Internbudget 2017 samt plan 2018-

2019. 
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Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Ekonomi 

Akten 
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ON § 51 Dnr 2016/141.041 

Begäran om överflyttning av budgetmedel för 2017 från 
kommunens konto för strategiska åtgärder 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 56, 18 oktober 2016 

2. Tjänsteskrivelse, 18 oktober 2016 

Redogörelse 

I kommunfullmäktiges budget för 2017 finns avsatt 750 tkr för 

införandeprojekt planeringsverktyg i hemtjänsten och 200 tkr för 

inköp av arbetskläder till resterande omsorgspersonal (personlig 

assistans, daglig verksamhet LSS) på kommunens konto för 

strategiska åtgärder.  

Omsorgsförvaltningen arbetar med att införa nya rutiner i hemtjänsten 

för att öka den direkta brukartiden och att minska den övriga tiden 

kring brukaren. För att optimalt kunna effektivisera personalresursen 

krävs ett digitalt planeringssystem. 

Beredning 

ON AU § 56 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att begära att de budgetmedel som finns 

avsatta för införandeprojekt av planeringsverktyg i hemtjänsten samt 

för inköp av arbetskläder till omsorgspersonal inom personlig 

assistans och daglig verksamhet överförs till omsorgsnämndens 

budget 2017. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomi 

Akten 
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ON § 52 Dnr 2016/159.214 

Samråd om förslag till ändring av detaljplan A194 för 
Högåsen 2 m.fl. i Alvesta 

Beslutsunderlag 

1. Samrådshandlingar, 1 november 2016 

Redogörelse 

Ett förslag till ändring av detaljplan A194 för Högåsen 2 m.fl. 

(Solsidan) i Alvesta har inkommit på samråd från nämnden för 

samhällsplanering. Förslaget avser en ändring i befintlig detaljplan 

och innebär att exploateringsgraden ökas med 5 procentenheter, från 

35 till 40 procent bruttoarea per fastighetsarea. Ändring syftar till att 

möjliggöra permanentning av den tillbyggnad (kallad Solsidan) på 

fastigheten Högåsen 2 som genomfördes 2014. 

Förslaget är för tillfället ute på samråd hos berörda. Om samtliga 

berörda aktivt godkänner förslaget under samrådstiden kan nästa 

skede i planförfarandet utebli och förslaget kan antas direkt genom ett 

så kallat begränsat planförfarande. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget på ändring av 

detaljplan A194 för Högåsen 2 m.fl. i Alvesta. 

Protokollet ska skickas till 

Nämnden för samhällsplanering 

Akten 
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ON § 53 Dnr 2016/139.049 

Internkontrollplan 2017 för omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 59, 18 oktober 2016 

2. Förslag på internkontrollplan för 2017, 3 oktober 2017 

3. ON AU § 46, 19 september 2016 

Redogörelse 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade den 19 september 2016 

(ON AU § 46) att följande kontrollområden är mest prioriterade att ta 

med i internkontrollplan för 2017: Avvikelser, dokumentation, 

nutrition och rutiner vid nyanställning. Förvaltningen har utifrån dessa 

områden sammanställt en internkontrollplan för 2017 samt tagit fram 

kontrollmoment och kontrollansvariga för respektive område. 

Beredning 

ON AU § 59 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner förslaget på internkontrollplan för 2017. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 54 Dnr 2016/150.006 

Sammanträdesplan för omsorgsnämnden 2017 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 61, 18 oktober 2016 

2. Förslag på sammanträdesplan 2017, 10 oktober 2016 

Redogörelse 

Enligt 3 kap. 10 § 3 st omsorgsnämndens reglemente ska nämnden 

senast på novembersammanträdet fastställa tiderna för kommande års 

ordinarie sammanträden. Under 2017 kommer ett stort fokus att ligga 

på månatliga uppföljningar av ekonomin vilket påverkar nämndens 

sammanträdesplan då uppföljningarna ska vara politiskt behandlade 

och protokollförda av respektive nämnd eller dess arbetsutskott innan 

de skickas vidare till kommunstyrelsen arbetsutskott för fortsatt 

behandling. Eventuellt kan sammanträdesplanen behöva kompletteras 

med ytterligare något sammanträde för arbetsutskottet med anledning 

av detta.  

Beredning 

ON AU § 61 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner förslaget på sammanträdesplan för 

omsorgsnämnden 2017 med följande ändringar: 

1. Nämndens sammanträde den 3 maj ändras till den 27 april. 

2. Arbetsutskottets sammanträde den 19 april ändras till den 12 april. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 55 Dnr 2016/160.020 

Information om sjukfrånvarostatistik för omsorgs-
förvaltningen per september 

Beslutsunderlag 

1. Sjukfrånvarostatistik per september 2016  

Redogörelse 

Statistiken visar på en liten ökning av sjukfrånvaron efter sommaren. 

Antal sjukdagar per snittanställd i rullande tolvmånaderstal var 29,06 

per den siste september 2016. Antal personer som har fler än fem 

korttidssjukfrånvarotillfällen i rullande tolvmånaderstal var 122 per 

den siste september, vilket är lägre än jämfört med samma månad 

föregående år. 

En utförligare presentation av sjukfrånvarostatistiken kommer att ges 

på nämndens sammanträde i december. 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar information till protokollet. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 56 Dnr 2016/39.006  

Information från ordförande 

Redogörelse 

Ordförande Mats Martinsson (S) lämnade följande information till 

nämndens ledamöter: 

1. Nämndens ledamöter och ersättare är inbjudna till julshow och 

julbord den 7 december. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 57 Dnr 2016/38.006  

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 

Förvaltningschef Rose-Marie Eriksson lämnade följande information 

till nämndens ledamöter: 

1. Psykiatrin kommer att hålla i arrangemanget av Alternativ jul i år. 

Kostnaden delas mellan omsorgsförvaltningen och förvaltningen 

för individ- och familjeomsorg. 

2. Förvaltningens ekonom är sjukskriven för tillfället, förvaltningen 

stöttas upp i olika delar av andra  ekonomer på Ekonomienheten. 

3. Peppar peppar-dagen, som syftar till att informera om 

fallprevention, genomfördes den 14 oktober på vårdcentralen i 

Alvesta. 

4. Trygghetslarmen i särskilt boende håller på och byts ut. Det är 

färdigt på Högåsen och Björkliden, Furuliden blir klart under 

veckan. Bytet på Asken och Torsgården kommer att ske efter jul. 

5. Samverkan med förvaltningen för individ- och familjeomsorg har 

utvecklats. Bland annat hålls presidieträffar med jämna mellanrum 

och förvaltningarna har också regelbundna träffar. 

6. Ett nytt verksamhetssystem håller på att upphandlas. 

7. Förvaltningschef informerade om olika problem gällande 

rekrytering av omsorgspersonal som uppfyller nämndens 

kompetenskrav.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 58 Dnr 2016/009.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

1. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2016-10-01 – 2016-10-31 

2. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2016-09-01 – 2016-09-30 

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 2016-09-01 

- 2016-10-31. 

Beslut 

Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 59 Dnr 2016/56.006 

Meddelanden 

Redogörelse 

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

per 2016-09-30 och 2016-10-31 

2. Dom i mål 3065-16 gällande överklagat beslut om avslag på 

ansökan om särskilt boende, 27 oktober 2016 (dnr NOH 

2016/137.735) 

3. Dom i mål nr 3075-16 gällande överklagan av avgiftsbeslut, 25 

oktober 2016 (dnr NOH 2016/136.706) 

4. Rapportering av beslut som ej verkställts inom tre månader, 30 

september 2016 (dnr NOH 2016/081.730) 

5. Protokoll från Kommunala pensionärsrådets sammanträde 28 

september 2016 (dnr NOH 2016/094.103) 

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 2016/48.006 

Övriga frågor 

Redogörelse 

Sonia Muhlethaler Salsamendi (S) efterfrågar en förklaring kring hur 

maxtaxan fungerar och hur den räknas ut. En genomgång av detta ges 

på nämndens nästa sammanträde. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

 


