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Anslagsbevis för omsorgsnämnden 
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§ 44 Dnr 6632  

 

Närvaro 

Beslut 

Omsorgsnämnden fastställer närvaron.     

Sammanfattning 

Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras att 
omsorgsnämnden inleder sammanträdet med 10 ledamöter, 3 tjänstgörande 
ersättare och 2 ersättare.     
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§ 45 Dnr 6633  

 

Val av justerare 

Beslut 

Jolanta Johansson (AA) utses att justera dagens protokoll.     
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§ 46 Dnr 6634  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.     

Sammanfattning 

För ärendelista se sidan 3 i detta protokoll.     
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§ 47 Dnr 2022-00124 042 

 

Delårsrapport 2022 för omsorgsnämnden 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner delårsrapport per augusti 2022.   

Sammanfattning 

I delårsrapporten ges en redovisning av hur omsorgsnämnden per augusti ligger till 
ekonomiskt och sett till måluppfyllelse. Vidare görs en genomgång av händelser av 
väsentlig betydelse så här långt under årets gång. 

Kommunfullmäktiges utvecklingsmål för 2022 för omsorgsnämnden är att den 
enskildes nöjdhet och inflytande över sin vardag utifrån de beviljade insatserna ska 
öka. Omsorgsnämndens samlade bedömning är att utvecklingsmålet delvis kommer 
att vara uppnått vid årets slut. 

För perioden januari till augusti visar omsorgsnämndens verksamheter ett 
periodresultat på plus 2,5 miljoner kronor. Helårsprognosen för nämnden är dock 
fortsatt en budget i balans. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 41, 2022-09-14 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-09 

Delårsrapport, 2022-09-09 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 48 Dnr 2022-00014 737 

 

Om- och tillbyggnation av lokaler för hantering av hjälpmedel 
inklusive kabinettvätt 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner en årlig ökning av hyreskostnaden på cirka 655 000 
kronor för om- och tillbyggnationen av Högåsens lokaler för hantering av 
hjälpmedel inklusive kabinettvätt.   

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden beslutade 2022-02-24 (§ 9) att ställa sig positiv till en om- och 
tillbyggnation av lokaler på Högåsen för hjälpmedel inklusive kabinettvätt samt att 
den ökade årliga hyreskostnaden på cirka 440 000 kronor belastar nämndens 
budget. Nämnden beslutade även att i det fall hyreskostnaden bedöms bli mer än 
10 procent högre än vad den preliminära kalkylen visat behöver ett nytt beslut 
fattas gällande den ökade årliga hyreskostnaden för nämnden. 

Efter att anbudsförfarande avslutats har det visats sig att investeringsutgiften 
kommer uppgå till cirka 14,5 miljoner kronor. Det medför en ökad årlig hyra på cirka 
655 000 kronor vilket är mer än 10 procent högre än vad den preliminära kalkylen 
visade. Nämnden behöver således, enligt det tidigare beslutet, på nytt pröva frågan 
om den ökade hyreskostnaden som förslaget innebär. Beslut om själva 
investeringen behöver fattas av kommunfullmäktige i och med att den överstiger 10 
miljoner kronor. 

Konsekvensanalys 

Verksamheten kan inte leva upp till de krav som ställs gällande hantering av 
hjälpmedel i nuvarande lokal, utifrån både hygien- och arbetsmiljöaspekt. Inför att 
en om- och tillbyggnation beslutades av nämnden hade förvaltningen även 
undersökt möjligheten att hyra och bygga om en annan lokal vilket visade sig vara 
en dyrare lösning. Då det är själva kostnaden för byggnationen som ökat på grund 
av ökade priser är det sannolikt att även kostnaden för ombyggnation av annan 
lokal har ökat i motsvarande omfattning.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 43, 2022-09-14 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-06 

Hyreskalkyl 

Omsorgsnämndens beslut 2022-02-24, § 9 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 49 Dnr 2021-00104 047 

 

Inriktningsbeslut om användning av prestationsbaserat 
statsbidrag under 2022-2023 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag på inriktning för användning 
under 2022 och 2023 av det prestationsbaserade statsbidraget omfattande totalt 
15 402 371 kronor. 

Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att redovisa hur statsbidraget har 
använts i samband med nämndens årsrapport för 2022 och 2023. 

Sammanfattning 

Socialstyrelsen har beviljat omsorgsnämnden ett statsbidrag på 15 402 371 kronor 
för prestationer gällande att minska timanställningarna till förmån för 
tillsvidareanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre för 
perioden 2020-2021. Medlen disponeras som generella medel under 2022 och 
2023. Statsbidraget har periodiserats och för 2022 har 5 134 124 kronor bokats in 
som en intäkt och för 2023 kommer 10 268 247 kronor att bokas in som en intäkt.  

Statsbidraget föreslås att användas till följande områden: 

• Fortsatt arbete kring att erbjuda ett hållbart arbetsliv och 
kompetensförsörjning vilket bland annat omfattar att minska 
timanställningarna till förmån för tillsvidareanställningar 

• Förbereda verksamheten för kommande demografiska förändring med fler 
äldre och färre i arbetsför ålder 

• Förbereda och utveckla verksamheten inför omställningen till god och nära 
vård och omsorg  

• Fortsatt arbete kring en god kvalitet i omsorgen och vården 

• Fortsatt arbete med de förebyggande insatserna med en utveckling av 
mötesplatserna 

• Aktivitet till all personal som uppskattning för goda insatser under 
pandemin. Varje enhet planerar detta själva utifrån tilldelad summa. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 42, 2022-09-14 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-06 

Socialstyrelsens beslut, 2022-06-13   
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§ 50 Dnr 2022-00140 792 

 

Information om aktuellt läge gällande planering för ny 
servicebostad enligt 9 § 9 p LSS 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

Det finns ett behov av en ny servicebostad enligt 9 § 9 p lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS, har konstaterats i en kartläggning som 
genomfördes i våras. Omsorgsnämnden beslutade med anledning av kartläggningen 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på en ny bostad med särskild 
service med inriktning servicebostad omfattande 12 lägenheter (ON § 35/2022).  

På sammanträdet informerades om projektet kring att ta fram ett förslag på ny 
servicebostad. Det pågår arbete med att ta fram förslag på ritningar för en 
nybyggnation. En översyn pågår också över möjliga tomter i Alvesta tätort.  

Verksamheten har tagit del av erfarenheter från andra kommuner som nyligen 
byggt en ny servicebostad. 

Representanter för brukarorganisationer kommer att tas med i processen.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 49, 2022-09-14 
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§ 51 Dnr 2022-00125 000 

 

Information om arbetet med digitalisering enligt handlingsplan 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen. 

Sammanfattning 

På sammanträdet informerades om mässan Lösningar för offentlig sektor och e-
hälsa 2022 som flera personer i olika roller och verksamheter från 
omsorgsförvaltningen besökte i våras för inspiration. Bland annat visades en 
gungstol som har en lugnande effekt för oroliga eller dementa personer. 
Förvaltningen har med hjälp av ett statsbidrag köpt in 23 sådana gungstolar. Vidare 
visades olika varianter av låssystem vilket var av relevans eftersom det är på gång 
en ny upphandling inom kort. Det visades även många olika larmlösningar, system 
för kameratillsyn med mera.   

En genomgång gjordes av de punkter i nämndens handlingsplan för digitalisering 
som är prioriterade att arbeta med först. Bland annat ska fler e-tjänster införas och 
det pågår arbete med att se över möjligheterna till e-tjänst för ansökningar om 
insatser och för att lämna inkomstuppgifter samt ytterligare funktioner för kontakt 
med handläggare och möjlighet att följa sitt ärende. Vidare ska tillgången på 
information förenklas och en översyn håller på att göras av informationen på 
Alvesta kommuns hemsida. 

All tillsvidare- och månadsanställd omsorgspersonal inom hemtjänsten samt 
personal inom funktionsstöd som arbetar i ordinärt boende har fått personliga 
mobiltelefoner för digital dokumentation. Som en del i detta finns nu Freja eID som 
möjliggör säker inloggning i mobiltelefonerna.  

Beslutsunderlag 

Presentation som visades under sammanträdet 

Arbetsutskottets beslut § 50, 2022-09-14 
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§ 52 Dnr 2022-00099 730 

 

Motion (AA) om ändrade regler för biståndsbedömning av 
särskilt boende 

Beslut 

1. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med 
hänvisning till vad som framkommer i omsorgsförvaltningens skrivelse gällande 
förslagen om:  

• att plomberingen på lägenheter inom särskilt boende bryts 

• att den tjänst som överprövar biståndsbesluten tas bort 

• att det egna inflytandet över sin livssituation sätts i första rum 

2. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens förslag om 
att alla kommuninvånare över 85 år garanteras en plats i särskilt boende.   

Särskilt yttrande 

Lena Nikolausson (SD) inkommer med följande särskilda yttrande: Förklaring till mitt 
bifall till omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut gällande AA:s motion 
om ändrade regler för biståndsbedömning av särskilt boende. Jag bifaller inte 
samtliga att-satser i motionen. Dock ser jag positivt på vissa punkter och ser fram 
emot att kunna lyfta dessa vid ett senare tillfälle. 

Sammanfattning 

Alvesta Alternativet (AA) framför i en motion förslag gällande ändrade regler för 
biståndsbedömning av särskilt boende. I motionen görs följande yrkanden:  

• att plomberingen på lägenheter inom särskilt boende bryts 

• att den tjänst som överprövar biståndsbesluten tas bort 

• att alla kommuninvånare över 85 år garanteras en plats i särskilt boende 

• att det egna inflytandet över sin livssituation sätts i första rum 

Omsorgsnämnden har fått motionen för beredande från kommunstyrelsen. 

Omsorgsförvaltningen har i en skrivelse redogjort för ärendet.   

Yrkanden 

Jolanta Johansson (AA) och Annica Svensson (AA) yrkar bifall till motionens förslag. 

Linnéa Naess (V), Lena Nikolausson (SD), Mikael Lindberg (C) och Christer Brincner 
(KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.     

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag till 
beslut och Jolanta Johanssons (AA) och Annica Svenssons (AA) bifallsyrkande till 
motionens förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner via 
acklamation att omsorgsnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag till beslut.     
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Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 45, 2022-09-14 

Skrivelse från omsorgsförvaltningen, rev. 2022-09-20 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-07 

Motion (AA), 2022-04-01   

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 53 Dnr 2022-00100  

 

Motion (MP) om att motverka ofrivillig ensamhet 

Beslut 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 
gällande omsorgsnämndens ansvarsområde, med hänvisning till att nämnden redan 
har pågående arbete med det som är motionens huvudsyfte. 

Särskilt yttrande 

Lena Nikolausson (SD) inkommer med särskilt yttrande som framgår av 
protokollsbilaga 1 (s. 16). 

Sammanfattning 

Hanna Evelyndotter (MP) och Anita Thörn von Rosen (MP) lyfter i en motion de 
risker som ofrivillig ensamhet kan innebära och föreslår följande: 

• Alvesta kommun startar verksamheter för att bryta ofrivillig ensamhet 

• Skapar rutiner för att fånga upp personer med behov av sociala kontakter. 
Detta bör även gälla personer som inte här någon form att hemtjänst eller 
hemsjukvård enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen. 

• Att omsorgsnämnden får en budget för denna verksamhet 

Omsorgsnämnden och nämnden för arbete och lärande har fått i uppdrag att 
bereda svar på motionen utifrån sina respektive områden. 

Som framhålls i motionen finns det, förutom de besvär som ensamheten i sig 
innebär, även hälsorisker för personer som är socialt isolerade. Enligt 5 kap. 4 § 2 st 
socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att äldre människor får möjlighet att 
leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 
tillvaro i gemenskap med andra. Av omsorgsnämndens verksamhetsplan med 
budget för 2022 framgår att ett fortsatt arbete med fler förebyggande åtgärder 
genom bland annat mötesplatser för gemenskap är en prioriterad del. Detta syftar 
bland annat till att motverka isolering bland målgruppen äldre som bedöms vara 
den målgrupp inom omsorgsnämndens ansvar som löper störst risk för social 
isolering. 

Det finns ingen generell statistik att tillgå över ensamhet för samtliga invånare i 
kommunen, däremot finns det uppgifter om upplevd ensamhet för personer över 
65 år som har någon insats enligt socialtjänstlagen från omsorgsnämnden. För år 
2022 var det 8 procent av personer i kommunen som har hemtjänst som uppgett 
att de ofta besväras av ensamhet och för särskilt boende var motsvarande siffra 19 
procent.   

Ett av omsorgsnämndens förslag på utvecklingsmål inför verksamhetsplan 2023 är 
ett aktivt och självständigt liv. Motiveringen till målet är följande: 
”Omsorgsnämnden ska tillsammans med övriga kommunala och externa aktörer 
möjliggöra för kommunens äldre personer att kunna leva ett så aktivt och 
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självständigt liv som möjligt. Därigenom kan också behovet av mer omfattande 
omsorgsinsatser minska. Förebyggande och tidiga insatser behöver i högre grad nå 
målgruppen. Genom detta kan både effekterna i form av ökad livskvalitet och 
förbättrad folkhälsa, samt en hållbar ekonomisk utveckling för kommunen 
maximeras.” Med anledning av att siffran för upplevd ensamhet i särskilt boende är 
högre än för hemtjänsten arbetar verksamhetsområde särskilt boende extra med 
frågan kring ensamhet och har även gjort det under pandemin. 

Under pandemin har omsorgsförvaltningen varit tvungna att hålla mötesplatser i 
stort sett stängda för andra än boende på särskilt boende. Det har också med 
anledning av restriktionerna varit svårt att genomföra aktiviteter för målgruppen 
äldre på det sätt som annars brukar göras. Från våren 2022 har det dock i stort varit 
möjligt att återgå till en normal nivå på verksamheten. 

Omsorgsnämnden fick år 2021 cirka 1,3 miljoner kronor i statsbidrag med syfte att 
motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom. En del av statsbidraget har satsats på de särskilda 
boendenas mötesplatser och aktiviteter. Det har även genomförts ett projekt vars 
syfte var att stödja seniorer att hantera digital teknik och därigenom motverka 
digitalt utanförskap. Aktiviteter inom projektet var ett digitalt café på mötesplats 
Söderbacka där äldre kunnat lära sig digital teknik och det har även getts möjlighet 
till hembesök. Även för år 2022 har nämnden fått motsvarande summa i 
statsbidrag. Dessa medel används bland annat för en fortsatt utveckling av 
mötesplatser och sociala aktiviteter. Särskilda boendet Torsgården brukar årligen 
ansöka om bidrag ur Nybygdenarvet till underhållning och aktiviteter för alla som 
bor i Västra Torsås och har för år 2022 beviljats 25 000 kronor till detta ändamål (KS 
§ 88/2022). 

Enligt socialtjänstlagen har omsorgsnämnden i uppgift att i sin uppsökande 
verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet för äldre personer (SoL 5 kap. 6 
§). Nämndens uppsökande verksamhet är för närvarande inriktad på utskick av brev 
till personer som är 80 år eller äldre med information om omsorgsförvaltningens 
insatser samt erbjudande om kontakt vid behov. Förvaltningen har påbörjat ett 
arbete med att utveckla detta med en mer förebyggande inriktning genom 
information tidigare där fokus är på exempelvis aktiviteter och tillgängliga bostäder. 
Den uppsökande verksamheten vänder sig till alla äldre kommuninvånare, oavsett 
om man redan har insatser från omsorgsnämnden eller ej. 

Yrkanden 

Lena Nikolausson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 46, 2022-09-14 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-07 

Motion (MP), 2022-04-20 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

Omsorgsnämnden  

Protokoll 
Sida 

16(23) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-29 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Protokollsbilaga 1. 

Förklaring till mitt bifall till omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
gällande MP’s motion om att motverka frivillig ensamhet. 

Motionen i sig har ett gott syfte men jag ställer mig tveksam till att i nuläget starta 
upp fler kommunala mötesplatser än de vi redan har. Även om verksamheter 
startas upp med statliga medel ska de driftas med kommunens resurser.  
Att lägga budget för denna verksamhet är i princip omöjligt med så många osäkra 
faktorer.  
Motionens målgrupp finns såvitt jag kan utläsa i ordinärt boende. 
Förvaltningens utredning visar att den ofrivilliga ensamheten är mer än dubbelt så 
stor i särskilt boende, ytterligare fokus bör läggas på hur man kan minska känslan av 
ensamhet på våra boende. 

Lena Nikolausson, Sverigedemokraterna. 
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§ 54 Dnr 2022-00130 732 

 

Skrivelse (AA) till omsorgsnämnden med förslag att avbryta 
omorganisationen gällande hemtjänst söder 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att de punkter som tas upp i skrivelsen beaktas i den 
utvärdering som görs under 2023.     

Sammanfattning 

Det har inkommit en skrivelse till omsorgsnämnden från nämndledamöterna Britt 
Karlsson (AA) och Jolanta Johansson (AA) gällande omorganisationen av 
hemtjänsten i söder. I skrivelsen ges följande förslag på beslut till 
omsorgsnämnden: 

• Att Omsorgsnämnden avbryter det pågående arbetet med förändringen av 
hemtjänsten i söder. 

• Att den konsekvensanalys som behandlar ärendet redovisas för nämnden. 

• Att protokollet från den MBL-förhandling som hållits efter 
konsekvensanalysens framtagande och det beslut som åsyftas delges 
nämnden. 

• Att skyddsombudet på de olika arbetsplatserna får del av de planer och 
beslut som ärendet behandlar.     

Yrkanden 

Lars-Olof Petersson (S) yrkar att nämnden beslutar att de punkter som tas upp i 
skrivelsen beaktas i den utvärdering som görs under 2023. 

Otto Berglund (S) yrkar bifall till Lars-Olof Peterssons (S) förslag till beslut. 

Jolanta Johansson (AA) och Annica Svensson (AA) yrkar bifall till beslutsförslaget i 
skrivelsen från Alvesta Alternativet (AA).     

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att omsorgsnämnden har två förslag att ta ställning till, 
Lars-Olof Peterssons (S) yrkande och Jolanta Johansson (AA) och Annica Svenssons 
bifallsyrkande till förslagen i skrivelsen från Alvesta Alternativet (AA). Ordförande 
ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att nämnden beslutat i 
enlighet med Lars-Olof Peterssons (S) yrkande.      

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 47, 2022-09-14 

Skrivelse från (AA), 2022-08-18 

Svar på synpunkter, 2022-08-08 



 

Omsorgsnämnden  

Protokoll 
Sida 
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2022-09-29 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Synpunkter, 2022-07-28 
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§ 55 Dnr 2022-00036 002 

 

Tillägg till delegationsordning gällande beslut om jämkning av 
minimibelopp enligt 8 kap. 8 § SoL 

Beslut 

Beslut om höjning eller sänkning (så kallad jämkning) enligt 8 kap. 8 § 
socialtjänstlagen av minimibeloppet delegeras till avgiftshandläggare. 

Sammanfattning 

Beslut om avgift enligt 8 kap. 2 § socialtjänstlagen är delegerat från 
omsorgsnämnden till avgiftshandläggare. När omsorgstagarens avgift fastställs har 
denne rätt att ha kvar tillräckliga medel för sina personliga behov och andra 
levnadskostnader innan kommunen kan ta ut någon avgift för insatserna. 
Levnadskostnaderna, förutom bostadskostnaden, fastställs med ledning av ett så 
kallat minimibelopp som ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, skor, 
fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, 
tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. 

Kommunen ska, enligt 8 kap. 8 § socialtjänstlagen, höja minimibeloppet i skälig 
omfattning om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har 
behov av ett inte oväsentligt högre belopp än den lägsta nivån för minimibeloppet. 
Kommunen får också lov att sänka nivån för minimibeloppet om omsorgstagaren 
inte har någon utgift för någon av de poster som minimibeloppet omfattar. Beslut 
om höjning eller sänkning (så kallad jämkning) är inte delegerat från nämnden i 
dagsläget. Omsorgsförvaltningens förslag är att avgiftshandläggare får denna 
delegation.    

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 48, 2022-09-14 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-07 

Omsorgsnämndens delegationsordning   

 



 

Omsorgsnämnden  

Protokoll 
Sida 
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 56 Dnr 2022-00090 020 

 

Information om semesterperioden 2022 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning 

Generellt sett har det varit en bra sommar. Det är större bekymmer att rekrytera 
vikarier till de södra delarna av kommunen på grund av svårigheterna att ta sig till 
arbetsplatsen med kollektivtrafik.  

Det har skickats ut en enkät till vikarierna där de ges möjlighet att utvärdera 
introduktion och arbetsplatsen. Den är dock inte sammanställd än.     
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§ 57 Dnr 2022-00004 006 

 

Informations- och diskussionsärenden 

Sammanfattning 

Ordförande Lars-Olof Petersson (S) informerade omsorgsnämnden om att 
Björklidens kök tog hem en första plats i White guide special foods.  

Förvaltningschef Anneli Loberg informerade om att förvaltningen arbetar med de 
utmaningar gällande ekonomi och energi som finns just nu.    
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§ 58 Dnr 2022-00005 002 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.   

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott, 
ordförande och tjänstemän enligt gällande delegationsordning. Delegationsbeslut 
ska redovisas på nämndens sammanträde. 

Listorna 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 funktionshindrade (LSS) för perioden 
2022-06-01 - 2022-08-31. 

Övriga delegationsbeslut under perioden 2022-06-07 – 2022-09-22: 

• Beslut om uppdatering av attestförteckning, 2022-06-23. Beslutsfattare: 
Anneli Loberg, förvaltningschef (dnr 2021/140.002) 

• Beslut om rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, 2022-08-
05. Beslutsfattare: Anneli Loberg, förvaltningschef (dnr 2022/70.730) 

• Beslut om fastställande av nivåer för höjning av minimibelopp vid fördyrade 
matkostnader i samband med matdistribution år 2022, 2022-08-24. 
Beslutsfattare: Lars-Olof Petersson, ordförande (dnr 2022/133.706)   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-09-22 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under juni 2022 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under juli 2022 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under augusti 2022 

Delegationsbeslut, 2022-06-23 

Delegationsbeslut, 2022-08-05 

Delegationsbeslut, 2022-08-24   
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§ 59 Dnr 2022-00006 006 

 

Meddelanden till omsorgsnämnden 

Beslut 

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

Sammanfattning 

1. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2022-09-14 (dnr 2022/2.006) 

2. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte verkställts 2022-08-31 
(dnr 2022/34.738) 

3. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte verkställts 2022-07-31 
(dnr 2022/34.738) 

4. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte verkställts 2022-06-30 
(dnr 2022/34.738) 

5. Extra ekonomisk uppföljning per maj 2022, 2022-06-23 (dnr 2022/47.042) 

6. Statistik över sjukfrånvaro inom omsorgsförvaltningen, juli 2022 (dnr 
2022/13.020) 

7. Dom från förvaltningsrätten i mål nr 2177-21, 2022-06-20, gällande 
korttidsvistelse enligt LSS (dnr 2020/149.792) 

8. Dom från förvaltningsrätten i mål nr 3472-21, 2022-06-20, gällande utökad 
personlig assistans (dnr 2021/92.792) 

9. Dom från Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 3178-22, 2022-06-23, 
gällande laglighetsprövning av beslut om insats enligt SoL (dnr 
2020/206.002) 

10. Dom från förvaltningsrätten i mål nr 2451-22, 2022-07-13, gällande avslag 
på ansökan om särskilt boende (2022/109.735) 

11. Dom från kammarrätten i mål nr 72-22, 2022-09-05, gällande 
ledsagarservice i samband med besök vid vårdinrättning (dnr 
2021/110.731) 

 


