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Anslagsbevis för omsorgsnämnden 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta 
anslagsbevis. 
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§ 1 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 närvarande ersättare     
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§ 2 Dnr 6633  

 

Val av justerare 

Beslut 

Josefine Ljungqvist (KD) utses att justera dagens protokoll.     

Sammanfattning 

Justering sker digitalt i Ciceron assistent 2023-01-23 senast klockan 14.00.     
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§ 3 Dnr 6634  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.     

Sammanfattning 

För ärendelista, se sidan 3 i detta protokoll.     
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§ 4 Dnr 2023-00019 006 

 

Allmän information till omsorgsnämnden i samband med ny 
mandatperiod     

Sammanfattning 

Ordförande och sekreteraren gav praktisk information till omsorgsnämnden med 
anledning av att det är nämndens första möte för den nya mandatperioden.  

Bland annat informerades om att alla ledamöter och får låna en surfplatta från 
Alvesta kommun under mandatperioden samt att alla kommer att få en e-
postadress (slutar på alvesta.se). All kommunikation sker via den e-postadressen 
och det ingår i uppdrag att öppna den med jämna mellanrum. Meddelanden som 
inkommer som ska diarieföras ska skickas till sekreteraren. 

Kallelse med dagordning och handlingar till nämndens sammanträden skickas ut en 
vecka innan sammanträdet, digitalt i Ciceron assistent. Alla får en notifiering i e-
posten om att handlingar finns att ta del av. 

I det fall en ordinarie ledamot har förhinder att tjänstgöra ska detta meddelas till 
sekreteraren så snart som möjligt. Antingen meddelar ledamoten själv ersättare 
och informerar sekreteraren om detta alternativt kallar sekreteraren ersättare. 

Det kommer att hållas några olika utbildningsdagar framöver för förtroendevalda: 

• 26 januari – digital utbildning som är gemensam för regionen och flera 
kommuner i Kronobergs län 

• 1 februari – utbildning som Alvesta kommun anordnar på Thalia 

• 23 februari – utbildning för omsorgsnämnden på Rådmannen i Alvesta 
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§ 5 Dnr 2023-00020 006 

 

Inrättande av arbetsutskott för omsorgsnämnden samt 
formerna för utskottet mandatperioden 2023-2026 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter 
och tre ersättare för mandatperioden 2023-2026. Arbetsutskottets uppgift är att 
bereda ärenden till nämnden och fatta beslut i de ärenden där rätten att fatta 
beslut delegerats från nämnden till arbetsutskottet. 

Omsorgsnämnden beslutar att ersättare i arbetsutskottet har rätt att närvara och 
delta i överläggningarna vid utskottets sammanträde utöver de tillfällen ordinarie 
ledamot är förhindrad att tjänstgöra.    

Sammanfattning 

Enligt 3 kap 5 § kommunallagen (2017:725) får fullmäktige bestämma att en nämnd 
ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får 
nämnden själv bestämma att utskott ska finnas. 

Kommunfullmäktige har inte bestämt att omsorgsnämnden ska ha ett utskott, och 
det är därför upp till nämnden att besluta i frågan. 

Enligt 6 kap 37 § kommunallagen får en nämnd delegera beslutanderätten till 
presidiet, ett utskott, en ersättare eller en automatiserad beslutsfunktion i ett visst 
ärende eller en viss grupp av ärenden. I 6 kap 41 § kommunallagen framgår vidare 
att ett utskott, förutom att besluta i ärende som delegerats till utskottet, även kan 
ha till uppgift att bereda nämndens ärende.  

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet, 
om beredning behövs. Det finns dock inte något formellt krav på beredning av en 
nämnds ärende enligt kommunallagen.  

Ej tjänstgörande ersättare får delta i överläggningen vid utskottets sammanträden, 
vilket innebär att de har rätt att yttra sig men inte delta i besluten. 

I övrigt gäller de bestämmelser som finns i omsorgsnämndens reglemente. 

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse, 2023-01-12 
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§ 6 Dnr 2023-00021 006 

 

Val av ledamöter och ersättare till omsorgsnämndens 
arbetsutskott, mandatperioden 2023-2026 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att utse följande till ordinarie ledamöter i 
arbetsutskottet: 

• Lars-Olof Petersson (S), tillika ordförande i arbetsutskottet 

• Josefine Ljungqvist (KD), tillika vice ordförande i arbetsutskottet 

• Lena Nikolausson (SD) 

Omsorgsnämnden beslutar att utse följande till ersättare i arbetsutskottet: 

• Otto Berglund (S) utses till ersättare för Lars-Olof Petersson (S)  

• Ann-Charlott Filipsson (C) utses till ersättare för Josefine Ljungqvist (KD) 

• Britt Karlsson (AA) utses till ersättare för Lena Nikolausson (SD)     

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden har beslutat att inrätta ett arbetsutskott bestående av tre 
ledamöter och tre ersättare för mandatperioden 2023-2026 (ON § 5, 2023-01-19). 

Omsorgsnämnden ska därför bland nämndens förtroendevalda välja tre ledamöter 
och tre ersättare till arbetsutskottet.     

Yrkanden 

Val av ordinarie ledamöter i arbetsutskottet 

Lars-Olof Petersson (S) yrkar att han utses till ordinarie ledamot, tillika ordförande, i 
arbetsutskottet och att Josefine Ljungqvist (KD), utses till ordinarie ledamot, tillika 
vice ordförande, i arbetsutskottet. 

Britt Karlsson (AA) yrkar att Lena Nikolausson (SD) utses till ordinarie ledamot i 
arbetsutskottet. 

Val av ersättare i arbetsutskottet 

Lars-Olof Petersson (S) yrkar att Otto Berglund (S) utses till ersättare för honom i 
arbetsutskottet och att Ann-Charlott Filipsson (C) utses till ersättare för Josefine 
Ljungqvist (KD) i arbetsutskottet. 

Jolanta Johansson (AA) yrkar att Britt Karlsson (AA) utses till ersättare för Lena 
Nikolausson (SD) i arbetsutskottet.     



 

Omsorgsnämnden  

Protokoll 
Sida 

10(22) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-19 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

Beslutsgång val av ordinarie ledamöter 

Ordförande frågar nämnden om Lars-Olof Peterssons (S) yrkande samt om Britt 
Karlssons (AA) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med de båda 
yrkandena. 

Beslutsgång val av ersättare 

Ordförande frågar nämnden om Lars-Olof Peterssons (S) yrkande samt om Jolanta 
Johanssons (AA) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med de båda 
yrkandena.    

Beslutet skickas till 

Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet 

HR-avdelningen 
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§ 7 Dnr 2023-00004 103 

 

Val av nämndrepresentanter och ersättare samt ordförande till 
kommunala pensionärsrådet, mandatperioden 2023-2026 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att utse följande till ordinarie ledamöter i kommunala 
pensionärsrådet: 

• Lars-Olof Petersson (S), tillika ordförande i kommunala pensionärsrådet 

• Josefine Ljungqvist (KD) 

Omsorgsnämnden beslutar att utse följande till ersättare i kommunala 
pensionärsrådet: 

• Monica Pihl (C) utses till ersättare för Lars-Olof Petersson (S) 

• Helen Gustavsson (M) utses till ersättare för Josefine Ljungqvist (KD)     

Sammanfattning 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan kommunen och ålders- och förtidspensionärers organisationer 
inom kommunen.  

Alvesta kommunala pensionärsråd ska  

• vara en resurs i arbetet med att bevaka och utveckla övergripande 
verksamhetsfrågor som berör pensionärer i Alvesta kommun  

• vara remissorgan i frågor som berör pensionärer 

• verka för att pensionärernas frågor beaktas i styrelser, nämnder och 
förvaltningar 

• vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning 

• förstärka inflytandet i alla frågor som rör äldre  

• kunna initiera nya pensionärsfrågor för kommunen 

Kommunens företrädare ska informera pensionärsrådet om planer och förändringar 
av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna, och 
därmed inhämta synpunkter i så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag har 
möjlighet att påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd/styrelse. 

Pensionärsrådet består av representanter från pensionärsorganisationerna samt 
representanter från omsorgsnämnden, kommunstyrelsen, nämnden för arbete och 
lärande, kultur- och fritidsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden. Rådet 
sammanträder minst fyra gånger per år. 

Omsorgsnämnden ska utse två ledamöter samt varsin personlig ersättare för dessa i 
rådet för mandatperioden 2023-2026. Nämnden ska även utse rådets ordförande. 
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Yrkanden 

Lars-Olof Petersson (S) yrkar att han och Josefine Ljungqvist (KD) utses till ordinarie 
ledamöter i kommunala pensionärsrådet samt att han utses till dess ordförande. 

Lars-Olof Petersson (S) yrkar att Monika Pihl (C) utses som ersättare för honom i 
kommunala pensionärsrådet. 

Helen Gustavsson (M) yrkar att hon utses till ersättare för Josefine Ljungqvist (KD) i 
kommunala pensionärsrådet.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Lars-Olof Peterssons (S) 
yrkande gällande ordinarie ledamöter i kommunala pensionärsrådet och finner att 
nämnden beslutar i enlighet med det. 

Ordförande frågar om nämnden kan besluta i enlighet med Lars-Olof Peterssons (S) 
och Helen Gustavssons (M) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med 
de båda yrkandena.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-12-27 

Beslutet skickas till 

Omsorgsnämndens ledamöter och ersättare i kommunala pensionärsrådet 

HR-avdelningen 
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§ 8 Dnr 2023-00010 103 

 

Val av nämndrepresentant och ersättare till 
tillgänglighetsrådet, mandatperioden 2023-2026 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att utse Lars-Olof Petersson (S) till ordinarie ledamot i 
tillgänglighetsrådet. 

Omsorgsnämnden beslutar att utse Josefine Ljungqvist (KD) till ersättare i 
tillgänglighetsrådet.  

Protokollsanteckning 

Helen Gustavsson (M), andre vice ordförande, lämnar följande 
protokollsanteckning: 

Val av omsorgsnämndens representanter till råden. 

Ur demokratisk synpunkt anser jag att i det fallet att styret tillsätter de ordinarie 
platserna i Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet bör alla ersättarplatserna 
tillsättas av oppositionen.     

Sammanfattning 

Alvesta kommuns tillgänglighetsråd är ett organ för samråd och ömsesidig 
information mellan funktionshinderorganisationer och styrelser och nämnder i 
Alvesta kommunkoncern. 

Rådet är remissinstans i frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Rådet 
ska ge funktionshinderorganisationer i kommunen möjlighet att ta initiativ till och 
att aktivt verka för förändringar och utveckling av kommunens verksamheter och då 
särskilt vad gäller verksamheter som rör personer med funktionsnedsättning. 

Representanter från kommunstyrelse och nämnder ska i rådet informera om sin 
verksamhet och planerade förändringar som är betydelsefulla för personer med 
funktionsnedsättning. 

Kommunens tillgänglighetsråd består av en representant från vardera 
funktionhinderorganisationen som är aktiv i Alvesta kommun. Därutöver ingår en 
ledamot från vardera kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, 
utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt nämnden 
för arbete och lärande. 

Tillgänglighetsrådet sammanträder minst fyra gånger per år. 

Omsorgsnämnden ska utse en ordinarie ledamot och en personlig ersättare för 
denna till tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-2026. 

Yrkanden 

Lars-Olof Petersson (S) yrkar att han utses som ordinarie ledamot i 
tillgänglighetsrådet. 
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Lars-Olof Petersson (S) yrkar att Josefine Ljungqvist (KD) utses som ersättare i 
tillgänglighetsrådet. 

Helen Gustavsson (M) yrkar att Lena Nikolausson (SD) utses som ersättare i 
tillgänglighetsrådet.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar nämnden om Lars-Olof Peterssons (S) yrkande gällande ordinarie 
ledamot i tillgänglighetsrådet och finner att nämnden beslutar i enlighet med det. 

Ordförande ställer Lars-Olof Peterssons (S) yrkande om ersättare mot Helen 
Gustavssons (M) yrkande om ersättare och finner att nämnden beslutar i enlighet 
med Lars-Olof Peterssons (S) yrkande. 

Omröstning begärs.     

Omröstning 

Omröstningen är sluten eftersom ärendet avser val. 

Björn Svanholm (V) och Hazel Eriksson (SD) utses till rösträknare. 

Ordförande och sekreterare upplyser om kraven för valsedlarna samt visar att 
valurnan är tom. De röstande avger sedan i turordning sina röster i valurnan. 

Ajournering kl. 14.00-14.20. 

Omröstningsresultat 

De 13 röster som avgivits är samtliga giltiga. Med 7 röster på Lars-Olof Peterssons 
(S) yrkande och 6 röster på Helen Gustavssons (M) yrkande beslutar nämnden i 
enlighet med Lars-Olof Peterssons (S) yrkande och utser Josefine Ljungqvist (KD) till 
ersättare i tillgänglighetsrådet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-09 

Beslutet skickas till 

Omsorgsnämndens ledamot och ersättare i tillgänglighetsrådet 

HR-avdelningen 
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§ 9 Dnr 2022-00162 006 

 

Revidering av sammanträdesplan 2023 för omsorgsnämnden 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att fastställa reviderat förslag på sammanträdesplan för 
omsorgsnämnden 2023.   

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden beslutade 2022-11-10 att fastställa en sammanträdesplan för 
omsorgsnämndens sammanträden 2023 (ON § 69). Det finns dock behov av 
revidering av sammanträdesplanen. Gulmarkerade datum är ändrade jämfört med 
tidigare antagen plan.   

Beslutsunderlag 

Reviderat förslag på sammanträdesplan 2023, 2023-01-04   
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§ 10 Dnr 2022-00194 042 

 

Omsorgsnämndens anvisningar för rapportering av ekonomi 
och verksamhet 2023 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att efter februari och maj ska totala personalkostnaden, 
beslutade hemtjänsttimmar per månad samt aktuell kösituation till särskilt boende 
redovisas skriftligen till omsorgsnämndens ordförande och läggas som ett 
meddelande till nämnden vid kommande sammanträde.  

Omsorgsnämnden beslutar att verksamhetscheferna för särskilt boende, ordinärt 
boende och funktionsstöd ska informera nämnden muntligen vid minst ett tillfälle 
vardera. Enhetscheferna för myndighetskontoret, sjuksköterskorna och rehab ska 
informera nämnden vid ett tillfälle. Informationen till nämnden ska innehålla 
aktuellt läge för verksamheten (volymmässigt, ekonomiskt, annat pågående av vikt), 
viktiga nyckeltal för verksamheten, utvecklingsområden och handlingsplaner för 
dessa. 

Omsorgsnämnden beslutar att nämndens månadsuppföljningar enligt 
kommunstyrelsens direktiv, om möjligt, även ska innehålla följande nyckeltal:  

• Beslutade och utförda timmar per snittmånad för hemtjänst i ordinärt 
boende  

• Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende  

• Kösituation till särskilt boende/bostad med särskild service 

• Antal köpta platser  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har i Direktiv för planering och uppföljning fastställt direktiv för 
budgetprocessen och för den ekonomiska rapporteringen i kommunen (KS § 
13/2022). Av direktivet framgår bland annat att varje nämnd ska upprätta en 
ekonomisk månadsrapportering per mars, april och oktober samt delårsrapport per 
augusti och en årsrapport. Nämnderna kan därutöver även besluta om egna 
anvisningar för rapportering av ekonomi och verksamhet inom den egna 
organisationen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-10 
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§ 11 Dnr 2023-00012 002 

 

Attestförteckning för omsorgsförvaltningen 2023 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna attestförteckning för 
omsorgsförvaltningen.   

Sammanfattning 

Varje nämnd ansvarar för att ha en gällande attestförteckning över 
beslutsattestanter enligt kommunfullmäktiges attestreglemente (KF § 76/2019). Av 
attestförteckningen framgår de maxbelopp för fakturor som respektive attestant 
kan attestera.  

Nämnden fastställer attestförteckningen årligen och förvaltningschef har sedan 
delegation att löpande uppdatera förteckningen under året. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2023-01-10 

Attestförteckning, 2023-01-09 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 12 Dnr 2023-00017 000 

 

Information om sekretess och informationssäkerhet 

Sammanfattning 

På sammanträdet informerades om sekretess och informationssäkerhet. 

Offentlighetsprincipen innebär bland annat att allmänhet och massmedia har rätt 
att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. En handling anses som allmän 
om den är antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten. En allmän 
handling kan vara antingen offentlig eller omfattas av sekretess. För att 
sekretessbelägga hela eller delar av en handling krävs lagstöd eftersom det innebär 
en begränsning av offentlighetsprincipen. 

Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, och i 
offentlighets- och sekretessförordningen, OSF. Olika sekretessbestämmelser gäller 
beroende på vilket sammanhangen en uppgift förekommer i. De viktigaste 
bestämmelserna som rör omsorgsnämndens verksamhet finns i 25 kap. OSL om 
hälso- och sjukvård samt 26 kap. OSL om socialtjänst. För de uppgifter som 
omfattas av sekretess enligt något av dessa lagrum gäller att det är stark sekretess, 
det vill säga att en uppgift inte får röjas utan att det står klart att inte den enskilde 
eller någon närstående till denne lider men.  

Sekretess innebär förbud att röja eller sprida en uppgift, vare sig det sker 
muntligen, genom att allmän handling lämnas ut eller på annat sätt. Med uppgift 
avses alla typer av information som är av personlig karaktär, det vill säga som avser 
någons hälsotillstånd eller personliga förhållanden i övrigt. 

Alla anställda, praktikanter, förtroendevalda med flera inom nämndens verksamhet 
omfattas av reglerna om sekretess. 

Det finns även sekretessbrytande bestämmelser bland annat gällande myndigheters 
skyldighet att lämna vissa uppgifter i vissa fall, om det föreligger en nödsituation 
eller i situationer där barn far illa eller riskerar att fara illa. Det finns även 
bestämmelser om meddelarfrihet gentemot massmedia. 

På sammanträdet delades även ett intyg om att man tagit del av 
sekretessbestämmelserna ut. 

Vidare informerades om vikten att hantera lösenord på ett säkert sätt samt om att 
det inte är tillåtet att skicka uppgifter som omfattas av sekretess med e-post.    

Beslutet skickas till 

Presentation som visades under sammanträdet 
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§ 13 Dnr 2023-00016 000 

 

Övergripande information gällande omsorgsnämndens 
ansvarsområde och verksamhet 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Anneli Loberg informerade övergripande om nämndens 
ansvarsområde och verksamhet. 

Omsorgsnämnden ansvarar för: 

• Omsorg och stöd i form av hemtjänst till enskilda samt särskilda 
boendeformer för äldre enligt socialtjänstlagen, SoL. 

• Stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. 

• Uppgifter som ankommer på kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen, 
HSL, och därtill hörande lagstiftning samt avtal med Region Kronoberg, om 
ansvar för uppgift inte lagts på annan nämnd. Nämnden utövar därmed 
ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde.  

Information gavs även om utmaningar som välfärden står inför till följd av 
demografiförändringar med en ökande andel äldre och färre i arbetsför ålder. Det 
finns ett behov för verksamheten att ställa om för att kunna möta de kommande 
utmaningarna, genom exempelvis nya arbetssätt och metoder, förebyggande 
arbete, använda medarbetarnas kompetens rätt och vara en attraktiv arbetsgivare.  

I verksamhetsplan och internbudget för 2023 anges följande inriktning för 
omsorgsnämnden: 

• Livskvalitet hela livet 

• Omsorg utifrån personens behov, möjligheter och förutsättningar 

• Erbjuda digital service och välfärdsteknik i första hand och personlig omsorg 
och vård när behov finns. 

• Öka de förebyggande insatserna - särskilt fokus på mötesplatser 

Omsorgsnämnden har även två utvecklingsmålen för 2023 som är en god och nära 
vård och omsorg samt ett aktivt och självständigt liv.    

Beslutsunderlag 

Presentation som visades under sammanträdet     
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§ 14 Dnr 2023-00011 006 

 

Informations- och diskussionsärenden 

Sammanfattning 

Ordförande Lars-Olof Petersson (S) informerade nämnden om följande: 

• Ordförande har varit och tittat på trygghetsboendet Lunnabacken, vid 
särskilda boendet Högåsen i Alvesta, som nu är inflyttningsklart. Det riktar 
sig till personer som är 75 år eller äldre. Mot slutet av året kommer det 
finnas en buss som ska gå i en åtta genom Alvesta vilket kommer att 
underlätta möjligheten att ta sig från Lunnabacken till centrum. 

• En ny mötesplats öppnar i februari på Hjortsbergavägen 8 C i Alvesta. 

Förvaltningschef Anneli Loberg informerade nämnden om att pandemin, RS-viruset 
och säsongsinfluensan fortsatt har stor påverkan på verksamheten.    
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§ 15 Dnr 2023-00006 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 
2022-12-01 – 2022-12-31. 

Övriga delegationsbeslut under perioden 2022-12-08 – 2023-01-12  

Fastställande av nivåer för höjning av minimibelopp vid fördyrade matkostnader i 
samband med matdistribution år 2023, beslut fattat av ordförande Lars-Olof 
Petersson 2023-01-04 (dnr 2023/15.706).     

Beslutsunderlag 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under december 2022 

Ordförandebeslut, 2023-01-04    
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§ 16 Dnr 2023-00005 006 

 

Meddelanden till omsorgsnämnden 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Redovisning av beslut om särskilt boende som inte verkställts 2022-12-31 (dnr 
2022/34.738) 

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

 


