
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-10-02 1(2) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 2 oktober 2019 kl. 14.05 – 14.45 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

59 

 
 
Beslutande 

 

 

Lars-Olof Petersson (S), ordf. 

 

 

 
 Gunnel Nordahl (S)  
 Martina Holmkvist Lundström (S)  
 Otto Berglund (S)  
 Mikael Lindberg (C), 1:e vice ordf.  
 Monica Pihl (C)  
 Ola Andersson (V)  
 Christer Brincner (KD), 2:e vice ordf.  
 Kia Johnsson (M) 

John-Erik Pettersson (M) 

 

 Britt Karlsson (AA) 

Elisabeth Berggren (AA) ersätter Margareta Viridén (AA) 

Yvonne Erlandsson (SD) 

 

   
   
Närvarande ersättare Johny Almlöf (S) 

Margaretha Berggren (C) 

Kent Mandorff (MP) 

Claudia Crowley Sörensson (M) 

Nellie Nieminen (SD)  

 

   
Övriga deltagare Mats Hoppe, förvaltningschef 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare 

Torbjörn Ekman, ekonom 

Marianne Stark, strateg 

 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-10-02 2(2) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

   

 
Justering   
Justerare Ola Andersson (V)  
Plats och tid Alvesta 2019-10-02 kl. 16.40  
 
 
Underskrifter 
 

  

Sekreterare 
 

 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      

 Lars-Olof Petersson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Ola Andersson (V) 

 
 

 
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 2019-10-02 

Anslaget under tiden 2019-10-03 – 2019-10-23 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  

  Utdragsbestyrkande 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-10-02 6(16) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 59 Dnr 2019/118.042 

Delårsrapport 2019 för omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 49, 17 september 2019 

2. Tjänsteskrivelse, 16 september 2019 

3. Delårsrapport 2019 

Redogörelse 

Delårsrapporten per 31 augusti 2019 för omsorgsnämnden visar en 

försämring av prognostiserat årsresultat från minus 17,8 miljoner 

kronor i maj till minus 21,2 miljoner kronor i budgetavvikelse för 

helåret. Den mest avgörande orsaken till resultatförsämringen är att 

hyra för Bryggaren nu beräknas att betalas året ut. I förra prognosen 

var antagandet att hyra skulle betalas till och med juni. I övrigt har de 

särskilda boendena sammantaget en något försämrad prognos på 

grund av hög vårdtyngd och flera fall med utåtagerande beteende 

vilket krävt extra personalresurser.   

I delårsrapporten redovisas även en prognos över nämndens 

måluppfyllelse för 2019. Till sammanträdet har den nationella 

statistiken som används i mätningen av måluppfyllelsen hunnit bli 

färdig och redovisas därför under sammanträdet. Nyckeltalet för 

nöjdhet i hemtjänst är 94 procent (mål 95 procent) och nöjdhet i 

särskilt boende 89 procent (mål 85 procent). Vidare redovisades 

resultatet på nyckeltal under verksamhetsområde särskilt boende. 

En rapport ges även i delårsrapporten över hur det går med de tre 

särskilda uppdrag som nämnden gett till förvaltningen i samband med 

verksamhetsplan 2019.  

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna delårsrapport 2019 för omsorgsnämnden. 

2. Ge ordförande i uppdrag att ta fram en skrivelse och i den anmäla 

till kommunfullmäktige att omsorgsnämnden inte kommer att 

klara att hålla budgetramen för 2019 samt redovisa skrivelsen till 

nämnden på nästa sammanträde. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomienheten 

 

Paragrafen direktjusteras.  
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