
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-28 1(19) 

Omsorgsnämnden 

 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 28 februari 2017 kl. 13.15 – 16.30 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 4 och § 5 kl. 14.50 – 15.05 

 

1 - 14 

 
 
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.     

§§ 1 - 5 

 

 Helen Gustavsson (M)  
 Margaretha Viridén (AA)  
 Britt Karlsson (AA) 

David Kristiansson (SD) 

Mehdi Zullufi (S) §§ 6 – 14 

 

 
Ersätter Mikael Johansson (M) §§ 6 - 14 

   
   
Närvarande ersättare Mehdi Zullufi (S) §§ 1 - 6 

 

 

   
Övriga deltagare Mats Hoppe, förvaltningschef  

Peggy Hall, förvaltningssekreterare 

Marianne Stark, strateg §§ 1 - 3 

Mihaela Covaciu, ekonom §§ 1 - 3 

Christina Andersson, socialt ansvarig 

samordnare § 5 

Ingrid Gunnarsson, enhetschef § 11 
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Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

   
Justering 

 

Justerare 

 

Tid och plats 

 

 

 

Sekreterare 

 

 

Jessica Madsen (S) 

 

Omsorgsförvaltningen, 2017-03-03 

 

 

 

 

  

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

 

 Mats Martinsson (S)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Jessica Madsen (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-02-28 

Anslaget under tiden 2017-03-06 – 2017-03-27 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 28 februari 2017 kl. 13.30 – 14.10 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

3 

 

Paragrafen är direktjusterad. 
 
 
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)  
 Margaretha Viridén (AA)  
 Britt Karlsson (AA) 

David Kristiansson (SD) 

 

   
   
Närvarande ersättare Mehdi Zullufi (S)  
   
Övriga deltagare Mats Hoppe, förvaltningschef      

Peggy Hall, förvaltningssekreterare       

Marianne Stark, strateg      

Mihaela Covaciu, ekonom       
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Justeringsmännens sign 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

Justering 

 

Justerare 

 

Tid och plats 

 

 

 

Sekreterare 

 

 

Jessica Madsen (S) 

 

Omsorgsförvaltningen, 2017-02-28 

 

 

 

 

  

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      

 Mats Martinsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Jessica Madsen (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Avser endast § 3 som är direktjusterad. 

 Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-02-28 

Anslaget under tiden 2017-03-01 – 2017-03-22 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 1 Dnr 2017/4.006 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställdes enligt följande: 

1. Närvaro 
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2. Fastställande av dagordning 

3. Val av justerare 

4. Återrapportering av intern kontroll 2016 s. 4 

5. Årsrapport 2016 för omsorgsnämnden s. 5 

6. Strategier för ekonomi i balans s. 6 

7. Tillsyn via kamera i hemtjänst s. 7 

8. Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2016-2018 s. 8 

9. Information om arbetet under 2016 i de regionala samverkans- och 

stödstrukturerna s. 9 

10. Information om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete s. 10 

11. Information från ordföranden s. 11 

12. Information från förvaltningschef s. 12 

13. Gemensam strategi för de äldre i Kronoberg 2017-2025 s. 13 

14. Redovisning av delegationsbeslut s. 14 

15. Meddelanden s. 16 

16. Övriga frågor s. 17  
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ON § 2 Dnr 2017/36.049 

Återrapportering av intern kontroll 2016 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 5, 15 februari 2017 

2. Återrapportering av intern kontroll 2016  

Redogörelse 

Nämndens interna kontroll består dels av en kommunövergripande del 

utifrån den kommunövergripande internkontrollplanen (KS § 5/2016) 

och dels av en nämndspecifik del utifrån nämndens internkontrollplan 

för 2016 (ON § 3/2016). Kommunstyrelsen har ett övergripande 

ansvar för att det finns en god intern kontroll medan nämnderna har 

det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. 

Uppföljning har gjorts av kontrollområdena i den kommun-

övergripande samt i den nämndspecifika internkontrollplanen för 2016 

och resultatet av uppföljningarna redovisas i återrapporten av den 

interna kontrollen. 

Beredning 

ON AU § 5 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna återrapportering av intern 

kontroll för 2016. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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ON § 3 Dnr 2017/38.042 

Årsrapport 2016 

Beslutsunderlag 

1. Årsrapport 2016 för omsorgsnämnden, 17 februari 

2. ON AU § 4, 15 februari 2017 

3. Årsrapport 2016 för omsorgsnämnden, 7 februari 2017 (utkast) 

Redogörelse 

För 2016 har omsorgsnämnden en total negativ budgetavvikelse om 

13,2 miljoner kronor. Till största delen beror den negativa avvikelsen 

på att de effektiviseringar som måste göras för att få budgeten i balans 

inte har kunnat verkställas fullt ut under året. Åtgärder är inledda och 

har börjat ge effekt under senare delen av 2016 samt förväntas ge full 

effekt under 2017. Hög sjukfrånvaro, personalkrävande enskilda 

ärenden, introduktion av extrapersonal, vak med mera har lett till 

högre lönekostnader än budgeterat. Vidare har även volymen i 

hemtjänst och hemsjukvården ökat. 

I årsrapporten redogörs även för viktigare händelser under året, 

nämndens måluppfyllelse utifrån fullmäktiges mål samt för framtida 

utmaningar. Nämnden har de senaste åren haft lång väntetid till en 

lägenhet i särskilt boende vilken har kunnat reduceras under året. En 

viktig fråga för nämnden är den höga sjukfrånvaron vilken är en av 

utmaningarna under 2017. 

Beredning 

ON AU § 4 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna årsrapport för 2016. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomienheten 

 

Paragrafen direktjusteras. 
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ON § 4 Dnr 2017/41.040 

Strategi för ekonomi i balans 

Redogörelse 

På sammanträdet presenteras ett utkast kring strategier för hur 

omsorgsnämnden ska nå en budget i balans. Nämnden har bland annat 

höga direkta och indirekt kostnader för sjukfrånvaron, antalet 

årsarbetare som används i verksamheten överskrider budget och 

kostnaden för daglig verksamhet är hög. Vidare brister kostnads-

kontrollen vad gäller måltidsverksamheten. Detta är områden som 

nämnden behöver arbeta med för att minska verksamhetens kostnader. 

Under 2017 riskerar omsorgsnämnden även att få ökade kostnader 

gällande beslutet att alla som nyanställs i kommunen ska erbjudas 

heltidsanställningar från och med 1 april 2017. Vidare ska delade turer 

arbetas bort vilket också riskerar att öka kostnaderna under året. 

En viktig del i strategin för budget i balans på längre sikt är att satsa 

på aktiviteter, uppsökande verksamhet och mellanboendeformer för att 

minska framför allt behovet av särskilt boende. Den genomsnittliga 

boendetiden på särskilt boende i kommunen är högre än genomsnittet 

vilket bidrar till nämndens negativa avvikelse mot budget. 

Ärendet kring strategi för ekonomi i balans kommer att tas upp för 

inriktningsbeslut i omsorgsnämnden. 

Beredning 

ON AU § 6 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
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ON § 5 Dnr 2016/170.730 

Tillsyn via kamera i hemtjänst 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 8, 15 februari 2017 

2. Tjänsteskrivelse, 20 januari 2017 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden har i ett utvecklingsprojekt för E-hemtjänst erbjudit 

insatsen tillsyn via kamera istället för eller som komplement till tillsyn 

genom personligt besök. Tillsyn via kamera sker främst nattetid och 

brukaren behöver på så vis inte bli störd av personal som kommer mitt 

i natten. Förvaltningen föreslår att tillsyn via kamera i hemtjänst ska 

utgöra en ordinarie insats att bevilja enligt socialtjänstlagen och att 

försöksperioden därmed upphör. Insatsen ska erbjudas främst nya 

brukare som har behov av tillsyn eller som komplement till tillsyn via 

personligt besök. 

Erfarenheter från andra kommuner visar även att de ekonomiska 

effekterna på sikt är goda. I och med att tillsynen inte tar lika lång tid 

med kamera och dessutom inte innebär någon restid minskar behovet 

av personalresurser. Kamerorna kan möjliggöra fler tillsyner utan att 

behöva anställa fler personal och att personaltid istället frigörs till de 

brukare som har mest behov. 

Beredning 

ON AU § 8 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Insatsen tillsyn ska i första hand beviljas genom kameratillsyn om 

det inte föreligger särskilda skäl för att tillsynen ska genomföras 

genom personligt besök. Särskilda skäl ska alltid motiveras av 

handläggaren i utredningen. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med upphandlings-

enheten genomföra upphandling av tjänsten för leasing av kameror 

för tillsyn i ordinärt boende, inklusive uppkoppling samt utförande 

av tillsyn.  
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Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 6 Dnr 2017/42.026 

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2016-2018 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 12, 15 februari 2017 

2. Förslag på handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2016-

2018, 6 februari 2017 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige har sedan tidigare antagit en jämställdhets- och 

mångfaldsplan för Alvesta kommun 2016-2018 (§ 185/2015). Syftet 

med planen är att främja kvinnor och mäns lika rätt i fråga om arbete, 

anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter samt att öka mång-

falden bland anställda i kommunens verksamheter. 

Respektive förvaltning har i uppdrag att ta fram en handlingsplan för 

hur nämnden ska nå de mål som kommunfullmäktige har fastslagit i 

den övergripande jämställdhets- och mångfaldsplanen. 

Beredning 

ON AU § 12 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta förslaget på handlingsplan för 

jämställdhet och mångfald 2016-2018. 

Protokollet ska skickas till 

Personalenheten  
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Omsorgsnämnden 
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ON § 7 Dnr 2017/23.106 

Information om arbetet under 2016 i de regionala 
samverkans- och stödstrukturerna  

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av 2016 års arbete inom ramen för de regionala 

samverkans- och stödstrukturerna  

Redogörelse 

Ledningsgruppen för samordning av länet hälso- och sjukvård och 

socialtjänst arbetar med att gemensamt på länsnivå ta fram och 

formalisera länsgemensamma rutiner för samverkan/samarbete, 

prioriteringar och beslut rörande socialtjänst och närliggande hälso- 

och sjukvård. Det finns tre tvärgrupper knutna till ledningsgruppen – 

barn och unga, vuxna och äldre. Tvärgrupperna arbetar på uppdrag av 

länets ledningsgrupp och består av representanter från länets 

kommuner. 

Ledningsgruppen har gjort en sammanställning av det arbete som 

bedrivits inom ramen för de regionala samverkans- och 

stödstrukturerna under 2016. 

Beredning 

ON AU § 13 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
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ON § 8 Dnr 2017/52.000 

Information om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete  

Redogörelse 

Enligt Socialstyrelsens föreskrift om Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, ansvarar vårdgivaren eller den som 

bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade, LSS, för att det finns ett ledningssystem 

för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt 

och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. De 

processer som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet ska 

identifieras, beskrivas och fastställas. 

På sammanträdet visades hur nämndens nya ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete är uppbyggt. 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-28 13(19) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 9 Dnr 2017/8.006 

Information från ordförande 

Redogörelse 

Ordförande Mats Martinsson (S) informerade omsorgsnämnden om 

följande: 

1. Ordförande och förvaltningschef har träffat media för att prata om 

verksamheten. 
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ON § 10 Dnr 2017/9.006  

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 

Förvaltningschef Mats Hoppe informerade omsorgsnämnden om 

följande: 

1. Inom äldreomsorgen finns brukare som har en psykisk 

problematik. På en enhet har detta yttrat sig i form av att brukaren 

blivit våldsam vilket inneburit arbetsmiljöproblem för personalen. 

I detta ärende har personalen fått utbildning i hur de ska bemöta 

brukaren.  

2. Två händelser gällande brister i omsorgen är inrapporterade från 

verksamheten. Dessa utreds för närvarande. 

3. Det finns skrivningar om möjliga mellanboenden i beslutet om det 

nya särskilda boendet. Bra om de som är intresserade av att bygga 

mellanboenden i kommunen sätts i kontakt med myndighets-

kontoret som har kunskap kring hur behoven och efterfrågan ser 

ut. 
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ON § 11 Dnr 2017/37.730 

Gemensam strategi för de äldre i Kronoberg 2017-2025 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 11, 15 februari 2017 

2. Gemensam strategi för de äldre i Kronoberg 2017-2025,              

14 november 2016 

Redogörelse 

Kronobergs län har, i likhet med resten av Sverige, en utveckling där 

befolkningen blir allt äldre och där den äldre har allt större behov av 

flera kontakter inom vård och omsorg. Därmed krävs det allt högre 

grad av komplexitet när det gäller samordning av vård, omsorgs- och 

rehabiliteringsinsatser. Kronobergs äldrestrategi är framtagen för att 

skapa en gemensam grundplåt för den fortsatta strävan efter bästa 

möjliga hälsa samt vård, omsorg- och rehabilitering för den äldre 

befolkningen i Kronobergs län. 

Strategin har arbetats fram av Tvärgrupp äldre på uppdrag av 

Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård och 

socialtjänst i Kronobergs län. Tvärgrupp äldre är en tvärprofessionellt 

sammansatt grupp med representanter från länets kommuner, sluten-

vård, primärvård samt utvecklingsledare. Strategin tar utgångspunkt i 

tre grupper av äldre utifrån funktionsnivå och behov. Dessa tre 

grupper symboliseras av de fiktiva personerna Linnea, Nils och Svea 

som utifrån sin funktionsnivå har olika behov av insatser och kontakt 

med vård och omsorg.  

Beredning 

ON AU § 11 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta strategi för de äldre i Kronoberg 

2017-2025. 

Protokollet ska skickas till 

Ledningsgruppen för samordning av länets hälso- och sjukvård 
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ON § 12 Dnr 2017/6.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

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

2017-01-01 – 2017-01-31 

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

2016-12-01 – 2016-12-31 

3. Delegationsbeslut, 31 januari 2017 

4. Delegationsbeslut, 25 januari 2017 

5. Delegationsbeslut, 10 januari 2017 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt 

till arbetsutskott, ordförande 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 2016-12-01 

– 2017-01-31. 

Individärenden – delegation till arbetsutskottet 

Arbetsutskott 15 februari 2017: 

- ON AU § 2 - Ansökan om placering enligt 4 kap. 1 § och 5 kap. 7 

§ socialtjänstlagen 

- ON AU § 3 - Ansökan om ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade 

Övriga delegationsbeslut 

För perioden 2016-12-07 – 2017-02-21 finns följande övriga 

delegationsbeslut att anmäla: 

- Godkännande av attestförteckning 2017, ordförandebeslut fattat 

2017-01-10 (dnr 2017/17.002) 

- Beslut att ställa sig bakom förslaget att ingå i totaldrift i en 

gemensam hjälpmedelsverksamhet med gemensam styrning, 

ordförandebeslut fattat 2017-01-25 (dnr 2016/39.006) 

- Uppdatering av attestförteckning, beslut fattat av förvaltningschef 

2017-01-31 (dnr 2017/17.002) 
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Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 
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ON § 13 Dnr 2017/7.006 

Meddelanden 

Redogörelse 

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

per 2016-11-30, 2016-12-31 och 2017-01-31 

2. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 15 februari 2017 

3. Enheternas årsberättelser 2016 (delas ut vid sammanträdet) 

4. Rapport från arkivinspektion, 27 januari 2017 

5. Dom i mål 3538-16, 18 januari 2017 

6. Dom i mål 3539-16, 18 januari 2017 

7. Dom i mål 3517-16, 18 januari 2017 

8. Dom i mål 3325-16, 18 januari 2017 

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 

dessa till handlingarna. 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2017-02-28 19(19) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 14 Dnr 2017/10.006 

Övriga frågor 

Redogörelse 

Inga övriga frågor togs upp vid dagens sammanträde. 

 


