
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-04-29 1(16) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Äldreboendet Högåsen, samlingssalen, Gemlavägen 1, Alvesta den 29 april 2019 

kl. 13.15 – 16.05 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 31 och § 32 kl. 14.33 – 14.43 

 

1 – 14                                                                      Dnr: NOH 2019/1.006 

 
 
Beslutande 

 

Lars-Olof Petersson (S), ordförande 

Gunnel Nordahl (S)  

Martina Holmkvist-Lundström (S)  

Otto Berglund (S)  

Johnny Almlöf (S)  

Mikael Lindberg (C), 1: vice ordförande 

Monica Pihl (C)  

Ola Andersson (V) 

Christer Brincner (KD) 2: e vice ordförande 

Kia Johnsson (M)  

John-Erik Pettersson (M)  

Britt Karlsson (AA)  

Margaretha Viridén (AA)  

Helen Nydén (SD) Ersätter Yvonne Erlandson (SD) 

 

 
   
   
Närvarande ersättare Johny Almlöf (S) 

Margaretha Berggren (C)  

Kent Mandorff (MP)  

Claudia Crowley Sörensson (M) 

Ulf Larsson (L)  

Elisabeth Berggren (AA)  

 

 

   
Övriga deltagare Mats Hoppe Förvaltningschef  

Liridona Kurti, nämndsekreterare  

Ingrid Gunnarsson Verksamhetschef § 32 

Marie Gustavsson, enhetschef § 32 

Carina Vang, enhetschef § 32  

Arnold Lennartsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 29-30 

Malin Larsson Roos, medicinskt ansvarig för rehabilitering §§ 29-30 
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Justering   
Justerare Otto Berglund (S)  

Plats och tid Alvesta 2019-05-07 kl. 16.30  
 
 
Underskrifter 
 

  

Sekreterare 
 

 

 Liridona Kurti  

Ordförande 
 

 

 Lars-Olof Petersson (S)  

Justerare 
 

 
 
 
 

Otto Berglund (S) 

 
 

 
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 2019-04-29 

Anslaget under tiden 2019-05-08 – 2019-05-29 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 

Underskrift   
 Liridona Kurti  
  Utdragsbestyrkande 
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ON § 28  

Godkännande av dagordning 

Dagordningen fastställdes enligt följande: 

 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordning  s.3 

4. Information om ansvar och ansvarsfördelning enligt Hälso-  

och sjukvårdslagen s.4 

5. Patientsäkerhetsberättelse 2018 s.5 

6. Information om utvecklingsmålet attraktiva arbetsgivare s.6 

7. Information om heltidsresan och pågående projekt på Furuliden s.7 

8. Uppföljning per mars 2019 (månadsrapport) s.8 

9. Information om ekonomi s.10 

10. Information om lokalsituationen  s.11 

11. Nämndens direktiv för ekonomisk rapportering s.12 

12. Information- och diskussionsärende s.14 

13. Redovisning av delegationsbeslut s.15 

14. Meddelanden s.16 
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ON § 29 Dnr 2019/70.000 

Information om ansvar och ansvarsfördelning enligt hälso-och 
sjukvårdslagen 

Underlag 

1. AU § 16 2019-04-15 

Redogörelse 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för 

rehabilitering (MAR) redogör för ansvarsfördelning inom kommunal hälso- och 

sjukvård samt om funktionerna MAS och MAR.  
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ON § 30 Dnr 2019/71.779 

Patientsäkerhetsberättelse för 2018 

Beslutsunderlag 

1. Patientsäkerhetsberättelse 2018, 28 februari 2019 

2. AU § 17 2019-04-15 

Redogörelse 

Enligt patientsäkerhetslagen, PSL, ska vårdgivare dokumentera sitt 

patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. I berättelsen redogörs för 

det arbete kring patientsäkerhet som pågått under det gångna året. 

På sammanträdet redogörs för delar ur Patiensäkerhetsberättelsen, bland annat 

sommarvärmen som satte både omsorgstagare och personal på svåra prov. Efter 

personalens goda arbete har under uppföljningen kunnat konstaterats att endast 

en omsorgstagare behövt sjukvård relaterat till den extrema värmen.  

Det fallförebyggande arbetet har varit intensivt under det gångna året och det har 

använts ett antal olika strategier riktade till olika målgrupper inom kommunen, 

detta för att få en så god effekt som möjligt.  

Övergången till det nya verksamhetssystemet LifeCare har inneburit en 

omställning för alla professioner. Mycket arbete har lagts ner för att 

kvalitetssäkra dokumentationen samt implementera systemet.  

Under 2018 har nämnden inte haft några inkommande eller utgående 

anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria. 

Nämnden har haft ett ärende från patientnämnden och sex klagomål på 

verksamheten som har utretts.  

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad Patientsäkerhetsberättelse 

för 2018. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 31 Dnr 2019/74.026 

Information om utvecklingsmålet attraktiva 
arbetsgivare 

Underlag 

1. AU § 20 2019-04-15  

Redogörelse 

Förvaltningschefen redogör för nämndens utvecklingsmål ”attraktiva 

arbetsgivare”.  

Det finns redan idag en utmaning att säkra en tillräcklig bemanning samt att rätt 

kompetenser finns inom verksamheten. Denna utmaning kommer att öka i takt 

med att antalet äldre blir fler samtidigt som antalet personer i yrkesför ålder 

minskar. Därutöver väntas pensionsavgångar även ge ytterligare ökat behov av 

kompetensförsörjning. För att kunna attrahera, utveckla och behålla personal 

med rätt kompetens behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare i framkant. 
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ON § 32 Dnr 2019/75.026 

Information om heltidsresan och pågående 
projekt på Furuliden  

Underlag 

1. Handlingsplan, 11 februari 2019 

2. Presentation, 15 april 2019 

3. AU § 21 2019-04-15 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden har beslutat att genomföra ett pilotprojekt med tillitsbaserad 

ledning och styrning på det särskilda boendet Furuliden i Moheda. 

Verksamhetschef för särskilt boende och enhetschefer på Furuliden informerar 

om projektet.  

 

SKL och Kommunal är överens om tre mål: 

• Alla nyanställda ska anställas på heltid. 

• Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. 

• Fler av dem som har en heltidsanställning, men som jobbar deltid i dag 

ska eftersträva heltidsarbete. 

Politiskt beslut Alvesta kommun (KS § 38 2017): 

• Alla nyanställda som tillsvidareanställs i kommunen fr o m den 1 maj 

2017 ska i grunden anställas på heltid.  

• Uppdrag – utarbeta förslag till plan som beslutas av personalutskott där 

syftet är att fler ska arbeta heltid och att fler ges möjlighet till högre 

sysselsättningsgrad. 

• Planen utarbetas tillsammans med fackliga organisationer 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 33 Dnr 2019/73.042 

Uppföljning per mars 2019 (månadsrapport) 

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport per mars 2019, 15 april 2019 

2. Tjänsteskrivelse, 16 april 2019 

3. Kommentarer till månadsrapporten -särskilt boende, 15 

april 2019 

4. Kommentarer till månadsrapporten- ordinärt boende, 

15 april 2019 

5. AU § 19 2019-04-15 

 

Redogörelse 

På sammanträdet redogörs för resultatet av den ekonomiska uppföljningen per 

mars 2019 med prognos för helår. 

Prognosen för omsorgsnämndens verksamheter efter tre månader är en avvikelse 

mot budget på -16,3 miljoner kronor. Vilket motsvarar 4.9% av nettobudgeten. 

Den negativa avvikelsen beror till stor del på de höga personalkostnaderna.  

Omsorgsförvaltningen är i en fas av strukturomvandling som utsätter 

verksamheten för påfrestningar vilket också blir tydligt i resultatet för de första 

tre månaderna 2019 och i prognosen för 2019. 

Nedläggning av det särskilda boendet Bryggaren påverkar ekonomin positivt 

och sammantaget minskar de särskilda boendenas underskott väsentligt. 2019 

belastas dock av engångskostnader för Bryggaren på cirka 1,5 miljoner kronor. 

Samtidigt har vi betydande och oförutsedda volymökningar inom ordinärt 

boende och inom funktionsstöd som belastar ekonomin.  

Bristen på omvårdnadspersonal blir tilltagande kännbar och påverkar såväl 

övertidskostnaden som 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 16,3 miljoner kronor som prognostiseras för omsorgsnämnden.  
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Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna månadsrapport per mars 2019 samt ge 

förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärder som syftar till att nå ett nollresultat 

vid 2019 års utgång. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen  

Akten 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
 10(16) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 34 Dnr 2019/76.040 

Information om ekonomi 

Underlag 

1. AU § 22 2019-04-15 

Redogörelse 

Förvaltningschefen informerar om den ekonomiska situationen för 

omsorgsnämnden. På sammanträdet redovisas en kort historik, nuläge, framtid, 

de långsiktiga utmaningarna och budgetprocessen 2021–2023. 

  

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-04-29 
 11(16) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 35 Dnr 2019/62.748 

Information om lokalsituationen  

Underlag 

1. Tjänsteskrivelse, 20 mars 2019 

2. AU § 23 2019-04-15 

Redogörelse 

Förvaltningschef informerar om lokalsituationen, specifikt om det nyligen 

tecknade hyreskontraktet för Uttern. Verksamhetsområdet ordinärt boendes 

administrativa personal väntas kunna omlokaliseras till Uttern när de praktiska 

delarna har kunnat lösas.  
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ON § 36 Dnr 2019/39.042 

Nämndens direktiv för ekonomisk rapportering 
2019 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 13 mars 2019 

2. Direktiv för ekonomisk rapportering, KS § 33/2019, 

2019-02-05 

3. AU § 24 2019-04-15 

 
Redogörelse 

I samband med kommunfullmäktiges beslut i september 2018 att anta riktlinjer 

för budget och redovisning fick kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram mer 

detaljerade direktiv för hantering av ekonomisk rapportering inom Alvesta 

kommun. Direktiven omfattar bland annat grundläggande rapporteringsmodell, 

principer för nämndernas prognoser, tidplaner och mallar för 

uppföljningsprocessen samt rutin för nämndernas rapportinlämning. 

Kommunstyrelsen har därefter beslutat att: 

• direktiven för ekonomisk rapportering gäller från 1 januari 2019 

• nämndernas månadsuppföljning för år 2019 ska ske för mars, april, maj 

och oktober, utöver delårsrapport per augusti och årsrapport 

• ge nämnderna i uppdrag att så snart som möjligt besluta om sin egen 

uppföljning för år 2019. Från och med år 2020 ska sådant beslut tas av 

nämnden årligen senast i januari i enlighet med direktivet. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att nämndens direktiv för ekonomisk rapportering 

2019 ska följa den tidsplan som kommunstyrelsen beslutat om för 2019. Om det 

visar sig att det blir en större avvikelse mot budget än vad som tidigare 

prognostiserats kan arbetsutskottet begära en extra uppföljning. Den ekonomiska 

rapporteringen ska förutom det som framgår av kommunstyrelsens direktiv 

innehålla följande nyckeltal: 

• beslutade timmar hemtjänst i ordinärt boende – byts till 

utförd tid när system och förutsättningar finns 

• antal personer med hemtjänst i ordinärt boende 

• kösituation till särskilt boende 

• beslutade timmar personlig assistans, 

socialförsäkringsbalken (SFB) 

• köpt plats 
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Protokollet ska skickas till 

Akten 

Ekonomiavdelningen 
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ON § 37 Dnr 2019/43.006 

Information från ordförande och från förvaltningschef 

Redogörelse 

1. Information från ordföranden 

2. Information från förvaltningschef 

Stående informationspunkt på nämndens sammanträde.  

 

Ingen information gavs vid dagens sammanträde.   
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ON § 38 Dnr 2019/6.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

1. Lista över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för perioden 2019-02-

01 – 2019-02-28. 

2. Lista över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för perioden 2019-03-

01 – 2019-03-31. 

 

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 funktions-

hindrade (LSS) för perioden 2019-02-01– 2019-03-31. 

Övriga delegationsbeslut 

För perioden 2019-02-25 – 2019-03-31 finns följande övriga delegationsbeslut 

att anmäla. 

- Redovisning av delegationsbeslut om att teckna hyresavtal med Allbohus. 

 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 
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ON § 39 Dnr 2019/26.006 

Meddelande 

Redogörelse 

1. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt per 2018-02-

28 samt per 2018-03-31 (dnr 2019/7.738). 

2. Redovisning till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO), 

kommunfullmäktige och revisorerna över gynnande beslut som inte 

verkställts inom tre månader, 31 mars 2019 (2019/78.730). 

3. Redovisning av kommunfullmäktiges beslut om trygghetsboende Vislanda, 

19 februari 2019 (KS 2019/052.739). 

4. Redovisning av kommunfullmäktiges beslut om turordning för ersättare i 

kommunstyrelsen och nämnder mandatperioden 2019–2022, 19 februari 

2019 (KS2019/054.104). 

5. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 15 april 2019 (dnr 

2019/2.006)  

6. Protokoll från Kommunala Pensionärsrådets sammanträde den 28 februari 

2019 (dnr 2019/5.103) 

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger dessa till 

handlingar.  

 


