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§ 60 Dnr 6632  

 

Närvaro 

Beslut 

Omsorgsnämnden fastställer närvaron.     

Sammanfattning 

Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras att 
omsorgsnämnden inleder sammanträdet med 13 ledamöter.    
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§ 61 Dnr 6633  

 

Val av justerare 

Beslut 

Martina Holmkvist Lundström (S) utsågs att justera dagens protokoll.     
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§ 62 Dnr 6634  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag med följande ändring:      

• § 70, Redovisning av andelen timanställningar, lyftes ur och tas upp på 
nämndens kommande sammanträde den 15 december. 

Sammanfattning 

För ärendelista, se sidan 3 i detta protokoll.     
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§ 63 Dnr 2022-00165 730 

 

Information om påverkan på verksamheten med anledning av 
situationen i omvärlden 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning 

På sammanträdet informerades om situationen i omvärldens påverkan på 
verksamheten. Prisökningarna påverkar inköp och budget och verksamheten 
behöver titta på priserna vid inköp. Exempelvis köken arbetar med att kontinuerligt 
anpassa inköpen efter hur prisläget ser ut.  

Kommunen arbetar med energibesparingar vilket bland annat kommer att innebära 
sänkta inomhustemperaturer. Detta kommer dock inte gälla för omsorgsnämndens 
boenden. Däremot kommer det påverka de omsorgstagare som bor i ordinärt 
boende inom det kommunala bostadsbeståndet. 

Pensionsavgifterna kommer att höjas med 5,28 procent nästa år vilket innebär 
ökade arbetsgivarkostnader för nämnden. Detta påverkar i sin tur internbudgeten 
och de ökade kostnaderna kommer inte helt att kompenseras inom budgetramen 
för 2023. Sannolikt blir det även en höjning 2024. 

Omsorgsnämndens måltidspriser är kopplade till konsumentprisindex (per oktober) 
vilket innebär höjningar som kan bli upp emot 10 procent. Detta kommer att 
redovisas på nästa sammanträde.     
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§ 64 Dnr 2022-00173 040 

 

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2022 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen om månadsrapport per oktober 2022. 

Omsorgsnämnden ger ordförande i uppdrag att godkänna månadsrapport per 
oktober 2022 när den är färdigställd, senast fredag 11 november 2022. 

Omsorgsnämnden ger ordförande i uppdrag att skriva en skrivelse och påtala 
bristen gällande deadlines för ekonomiska månadsrapporter för kommunledningen.     

Sammanfattning 

Månadsrapport per oktober 2022 presenterades för omsorgsnämnden vid 
sammanträdet. Efter oktober månad visar omsorgsnämndens verksamheter ett 
resultat på plus 2,4 miljoner kronor jämfört med periodbudget. Detta är i princip 
oförändrat jämfört med delårsrapporten. Helårsprognos för 2022 visar fortsatt på 
en ekonomi i balans.  

Personalkostnaderna beräknas ge ett underskott med runt 10 miljoner kronor vilket 
finansieras av ökade statsbidrag och det ramtillskott som gavs på 5 miljoner kronor i 
början av året. 

De större avvikelserna finns inom området särskilt boende med ett prognos-
underskott på 8,5 miljoner kronor. Anpassning av personalresurser till förändrat 
antal boenden har försvårats väsentligt på grund av flera utbrott av covid under 
januari och februari i år.  Vidare har ett par mycket omsorgskrävande ärenden lett 
till höga kostnader för verksamhetsområdet. 

På sammanträdet diskuterades kring att månadsrapporten läggs på bordet till 
nämnden vid dagens sammanträde. Omsorgsnämnden enas om följande 
beslutsförslag på sammanträdet: 

Omsorgsnämnden noterar informationen om månadsrapport per oktober 2022. 

Omsorgsnämnden ger ordförande i uppdrag att godkänna månadsrapport per 
oktober 2022 när den är färdig, senast fredag 11 november 2022. 

Omsorgsnämnden ger ordförande i uppdrag att skriva en skrivelse och påtala 
bristen gällande deadlines för ekonomiska rapporter för kommunledningen.       

Beslutsunderlag 

Månadsrapport per oktober 2022 (visades under sammanträdet)     

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 65 Dnr 2022-00085 106 

 

Förslag om förlängning av rekommendation om gemensam 
finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter till och med 2024 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att förlänga finansieringen av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter under 2024, vilket innebär en 
kostnad om cirka 1,95 kronor per invånare som delas lika mellan omsorgsnämnden 
och nämnden för arbete och lärande. 

Beslutet gäller under förutsättning att nämnden för arbete och lärande fattar 
motsvarande beslut.   

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden beslutade 2019-10-02, § 64, att anta Sveriges kommuner och 
landstings rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system 
för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, vilket innebar en kostnad om 
cirka 1,95 kronor per invånare årligen under perioden 2020-2023 som delats lika 
mellan omsorgsnämnden och nämnden för arbete och lärande. 

Finansieringen ger viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom 
områdena uppföljning och nationell samordning. Kommunernas finansiering 
omfattar: 

• Fem kvalitetsregister som kommunerna använder 

• Stöd till nationella brukarundersökningar och systematisk uppföljning 

• Nationell samordning inklusive finansiering av förstudier inom Yrkesresan. 

Omsorgsförvaltningen arbetar med flera av registren, gör brukarundersökning inom 
funktionsstöd och deltar i Yrkesresan. Förvaltningen ser därför ett behov av att vara 
med i denna finansiering även under 2024.   

Yrkanden 

Mikael Lindberg (C) yrkar bifall till beslutsförslaget.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 57, 2022-10-27 

Tjänsteskrivelse, 2022-10-20 

Information om ställningstagande, 2022-08-30 

Omsorgsnämndens beslut § 64, 2019-10-02   
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§ 66 Dnr 2022-00078 730 

 

Revidering av omsorgsnämndens värdighetsgarantier 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att följande värdighetsgarantier ska gälla för 
verksamheten: 

1. Genomförandeplan ska påbörjas inom två veckor 

2. Omsorgstagaren ska erbjudas ett välkomstsamtal inom två veckor vid 
inflyttning till något av omsorgsnämndens boenden 

3. Inflytande för de boende på omsorgsnämndens boenden genom 
”grannråd” minst två gånger per år 

4. Hemtjänsten hör av sig till omsorgstagaren om de blir mer än 30 minuter 
försenade till inplanerat besök. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden beslutade 2014 (ON § 53) att införa lokala värdighetsgarantier. 
Garantierna som infördes då var delaktighet genom samtal och delaktighet genom 
brukarråd (senare grannråd).  

Omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av garantierna. 
Förslaget är att nämndens garantier ska vara följande:  

1. Genomförandeplan ska påbörjas inom två veckor 

2. Omsorgstagaren ska erbjudas ett välkomstsamtal inom två veckor vid 
inflyttning till något av omsorgsnämndens boenden 

3. Inflytande för de boende på omsorgsnämndens boenden genom 
”grannråd” minst två gånger per år 

4. Hemtjänsten hör av sig till omsorgstagaren om de blir mer än 30 minuter 
försenade till inplanerat besök  

Förslaget har remitterats till kommunala pensionärsrådet som har haft möjlighet att 
ge synpunkter. PRO Alvesta har inkommit med synpunkter. 

Konsekvensanalys 

Ingen konsekvensanalys behöver göras. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 59, 2022-10-27 

Omsorgsnämndens värdighetsgarantier (förslag) 

Synpunkter från PRO Alvesta, 2022-08-29 

Omsorgsnämndens beslut § 53, 2014-12-09 

Lokala värdighetsgarantier för omsorgsnämnden  
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§ 67 Dnr 2022-00164 735 

 

Tillfällig omfördelning av lägenheter under renovering av 
särskilda boendet Furuliden 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att de sju plomberade lägenheterna på det särskilda 
boendet Torsgården vid behov kan användas som ersättningslägenheter under 
Furulidens renovering.   

Sammanfattning 

Furuliden står inför en renovering i olika etapper av både de allmänna utrymmena 
och lägenheterna. På grund av lägenhetsrenovering samt det buller som övriga 
renovering medför kommer boende i de lägenheter som under aktuell etapp 
påverkas att behöva erbjudas andra lägenheter, antingen som tillfällig lösning eller 
permanent, beroende på omsorgstagarens önskemål.  

Omsorgsnämnden har sedan tidigare 14 lägenheter i särskilt boende plomberade (7 
lägenheter på vardera Furuliden och Torsgården). Tanken är att dessa lägenheter 
på sikt ska kunna öppnas igen när behov finns. Med anledning av den stundande 
renoveringen har ytterligare några lägenheter på Furuliden tillfälligt plomberats. 
Detta gäller lägenheter i C-huset, som är den del som ska renoveras i etapp 1. 

För att kunna balansera upp behovet av antalet lägenheter i särskilt boende under 
Furulidens renovering behöver omsorgsförvaltningen kunna använda de 
plomberade lägenheterna på Torsgården som ersättningslägenheter. När 
renoveringen är klar kommer lägenheterna åter att plomberas för att sedan kunna 
öppnas när behov uppstår. 

De boende som tillfälligt bor i ersättningslägenheterna ska informeras om att det är 
just en ersättningslägenhet med anledning av renoveringen samt vad detta innebär.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-11-03 

Arbetsutskottets beslut § 58, 2022-10-27   
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§ 68 Dnr 2022-00139 730 

 

Motion (SD) om resa på särskilt boende 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att avslå förslaget.   

Reservation 

Lena Nikolausson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna (SD) ger i en motion förslag på att uppföra tågkupéer på de 
särskilda boendena med en TV-skärm i fönstret som visar miljöer sett från ett 
tågfönster. Syftet är att möjliggöra en tågresa som aktivitet för de boende med 
möjlighet att samtidigt serveras fika. Omsorgsnämnden har fått motionen från 
kommunstyrelsen för beredning. 

Idag finns möjlighet för omsorgstagarna inom äldreomsorgen att resa med buss 
genom Trivselbussarna som finansieras av Familjen Kamprads stiftelse. Det är då 
mindre grupper av boende som reser tillsammans med personal till något resmål 
man önskar, exempelvis till hemtrakter eller till lokala besöksmål. Verksamheten 
genomför runt 30-40 sådana resor per år.  

På de särskilda boendena finns även möjlighet till andra aktiviteter för de boende 
som delvis uppfyller förslagets syfte. Det finns exempelvis VR-glasögon och 
clevertouch på vilka man kan visa olika resmål och lokala vyer. Dessa är inte låsta till 
en fast plats på samma sätt som tågkupén, de har dessutom även andra 
användningsområden för de personer som inte är lockade av en tågresa. På 
youtube finns mycket material på temat tåg som skulle kunna visas på exempelvis 
clevertouchen, bland annat finns tågresor filmade. På grund av utrymmesskäl är det 
tveksamt om det skulle gå att installera tågkupéer på alla enheter, eventuellt kunde 
det fungera på någon enhet. Tågkupén och ytan den upptar är sedan i princip låst 
till endast ett syfte.  

Det som bedöms ge ett mervärde för äldre är aktivering av god kvalitet anpassad 
för äldre som genomförs regelbundet på varje enhet. Det är också viktigt att det 
finns kompetent och kunnig personal som vägleder och ger stöd i aktiviteterna. På 
särskilt boende är många av omsorgstagarna multisjuka och det är ofta tillräckligt 
att sitta med och lyssna och vara i sammanhanget. En satsning på att utveckla 
mötesplatserna har möjliggjorts genom statsbidrag som omsorgsnämnden fått 
under 2021 och 2022 med syfte att motverka ensamhet bland äldre och ökad 
kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.  

Även om tanken bakom förslaget är god så bedömer omsorgsförvaltningen att det 
finns andra möjligheter inom verksamheten att kunna uppnå ett liknande syfte som 
det som är motionens intention.   
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Yrkanden 

Lena Nikolausson (SD) och Britt Karlsson (AA) yrkar bifall till motionen. 

Otto Berglund (S) och Lars-Olof Petersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.     

Beslutsgång 

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, arbetsutskottets förslag 
till beslut och Lena Nikolaussons (SD) och Britt Karlssons (AA) yrkande om bifall till 
motionen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner via acklamation att 
nämnden beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Votering begärs.     

Votering 

Ordförande instruerar nämnden att JA-röst innebär en röst på arbetsutskottets 
förslag till beslut och NEJ-röst innebär en röst på Lena Nikolaussons (SD) och Britt 
Karlssons (AA) yrkande om bifall till motionen. 

Med 8 JA-röster och 5 NEJ-röster finner ordförande att nämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Redovisning av röstningen i tabellen nedan. 

Ledamöter Ja Nej 

Lars-Olof Petersson (S) X  

Gunnel Nordahl (S) X  

Martina Holmkvist Lundström (S) X  

Otto Berglund (S) X  

Mikael Lindberg (C) X  

Monica Pihl (C) X  

Linnéa Naess (V) X  

Christer Brincner (KD) X  

Kia Johnsson (M)  X 

John-Erik Pettersson (M)  X 

Britt Karlsson (AA)  X 

Jolanta Johansson (AA)  X 

Lena Nikolausson (SD)  X 

Totalt 8 5 

     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 60, 2022-10-27 

Tjänsteskrivelse, 2022-10-06 

Motion (SD), 2022-06-28 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 69 Dnr 2022-00162 006 

 

Sammanträdesplan 2023 för omsorgsnämnden 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta förslaget på sammanträdesplan 2023.     

Sammanfattning 

Ett förslag på sammanträdesplan för 2023 är framtaget och har skickats ut inför 
dagens sammanträde.      

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets förslag § 63, 2022-10-27 

Förslag på sammanträdesplan för omsorgsnämnden 2023     
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§ 70 Dnr 2022-00163 020 

 

Redovisning av andelen timanställningar 

Sammanfattning 

Ärendet lyfts ur vid dagens sammanträde på grund av att statistiken inte är klar. Det 
tas i stället upp på nämndens kommande sammanträde den 15 december.     
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§ 71 Dnr 2022-00004 006 

 

Informations- och diskussionsärenden 

Sammanfattning 

Ordförande Lars-Olof Petersson (S) informerar om att styrelsen för 
trygghetsboendet på Tingsbacken har beslutat att tillfälligt pausa projektet på 
grund av den kraftigt ökade prisbilden för byggnationen.  

Det har varit många synpunkter i tidningen kring omorganisationen av hemtjänsten 
i södra kommundelen. Ordförande framför att det är viktigt med en likvärdig 
hemtjänstorganisation i hela kommunen. 

Camilla Spång, som är undersköterska på Björkliden, har tilldelats utmärkelsen 
Primus Kim av vård- och omsorgscollege. 

Pensionärsrådet har haft möte den 10 oktober. På mötet informerades bland annat 
om kommunens regler för föreningsbidrag samt om god och nära vård. Det 
diskuterades även kring tillgången på läkare på vårdcentralen i Alvesta.  

Förvaltningschef Anneli Loberg informerade om en nationell tillsyn som 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomför där man tittar på 
patientsäkerheten på särskilt boende. Granskningen omfattar även de uppgifter 
som är regionens ansvar.    
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§ 72 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 
2022-09-01 – 2022-10-31. 

Övriga delegationsbeslut under perioden 2022-09-22 – 2022-11-03 

Beslut om uppdatering av attestförteckning, 2022-09-23. Beslutsfattare: Anneli 
Loberg, förvaltningschef (dnr 2021/140.002) 

Beslut om rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, 2022-10-05. 
Beslutsfattare: Anneli Loberg, förvaltningschef (dnr 2022/70.730)   

Beslutsunderlag 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under september 2022 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under oktober 2022 

Delegationsbeslut, 2022-09-23 

Delegationsbeslut, 2022-10-05 

 



 

Omsorgsnämnden  

Protokoll 
Sida 

19(19) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-10 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 73 Dnr 2022-00006 006 

 

Meddelanden till omsorgsnämnden 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2022-10-27 (dnr 2022/2.006) 

Protokoll från möte i kommunala pensionärsrådet, 2022-11-10 (dnr 2022/3.103) 

Redovisning av beslut om särskilt boende som inte verkställts 2022-10-31 (dnr 
2022/34.738) 

Redovisning av beslut om särskilt boende som inte verkställts 2022-09-30 (dnr 
2022/34.738) 

Statistik över sjukfrånvaro inom omsorgsförvaltningen, september 2022 (dnr 
2022/13.020) 

Dom från förvaltningsrätten i mål nr 2433-22, 2022-10-13, gällande särskilt boende 
(dnr 2022/120.735) 

Dom från förvaltningsrätten i mål nr 4211-21, 2022-10-20, gällande personlig 
assistans (dnr 2021/119.792) 

 


