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Omsorgsnämndens protokoll 

  

Plats och tid Konferensrummet, omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 
Torsdagen den 15 december 2022, kl 13:15 – 15:40 
Ajournering mellan § 81 och § 82, klockan 14:20 – 14:40 

Paragrafer §§ 74-87  

Beslutande Lars-Olof Petersson (S), Ordförande 
Gunnel Nordahl (S) 
Martina Holmkvist Lundström (S) 
Otto Berglund (S) 
Margaretha Berggren (C) ersätter Mikael Lindberg (C), 1:e vice ordförande 
Monica Pihl (C) 
Linnea Naess (V) 
Christer Brincner (KD), 2:e vice ordförande 
Jonny Almlöf (S) ersätter Kia Johnsson (M) 
John-Erik Pettersson (M) 
Britt Karlsson (AA) 
Jolanta Johansson (AA) 
Lena Nikolausson (SD) 

Närvarande ersättare - 

Övriga närvarande Marianne Stark, strateg 
Anneli Loberg, förvaltningschef (närvarar digitalt) 
Peggy Hall, förvaltningssekreterare) 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: Digitalt i Ciceron assistent, senast 2022-12-21 klockan 8.00 
Utsedd att justera: Monica Pihl (C) 
  
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Peggy Hall  

 Ordförande 
  

 Lars-Olof Petersson (S)  

 Justerare 
  

 Monica Pihl (C) 
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Anslagsbevis för omsorgsnämnden 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta 
anslagsbevis. 

Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-12-15 

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-21 Datum då anslaget tas ned 2023-01-13 

Tid för överklagande 2022-12-22 - 2023-01-12 

Förvaringsplats för protokollet Digitalt i ärendehanteringssystemet Ciceron 
 

Underskrift 
  

 Peggy Hall   
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§ 74 Dnr 6632  

 

Närvaro 

Beslut 

Omsorgsnämnden fastställer närvaron.     

Sammanfattning 

Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras att 
omsorgsnämnden inleder sammanträdet med elva ledamöter och två tjänstgörande 
ersättare.     
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§ 75 Dnr 6633  

 

Val av justerare 

Beslut 

Monica Pihl (C) utsågs att justera dagens protokoll.     
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§ 76 Dnr 6634  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.     

Sammanfattning 

För ärendelista, se sidan 3 i detta protokoll.     
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§ 77 Dnr 2022-00117 041 

 

Verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan 
2023 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan med internbudget och 
internkontrollplan 2023.     

Sammanfattning 

Omsorgsnämndens verksamhetsplan 2023 utgår från kommunfullmäktiges 
styrmodell som in sin tur baseras på FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. I 
verksamhetsplanen beskrivs övergripande nämndens grunduppdrag och 
kvalitetsindikatorer för verksamheten samt dess inriktning, utvecklingsmål och 
prioriterade områden. De två utvecklingsmålen för 2023 är: 

• En god och nära vård och omsorg 

• Aktivt och självständigt liv 

I verksamhetsplanen ges även en nulägesanalys och en beskrivning av nämndens 
utmaningar framöver.  

För 2023 har omsorgsnämnden en budgetram om 408,7 miljoner kronor. 
Ramökningen från föregående år finansierar inte fullt ut verksamhetens 
kostnadsökningar, som beror på generella prisökningar samt ökning av 
verksamhetens volym. 

Internkontrollplan för 2023 består av följande fyra kontrollområden (inom vilka det 
sedan finns specifika kontrollmoment framtagna): 

• Trygghetslarm 

• Social dokumentation och genomförandeplaner i verksamhetssystemet 
Lifecare 

• Arbetsmiljö 

• Fakturering av arbetskläder 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan 2023, 2022-12-07 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-06 
Arbetsutskottets beslut § 69, 2022-12-06 
Kommunfullmäktiges beslut § 123 om mål och budget 2023   

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 78 Dnr 2021-00123 000 

 

Ökad hyreskostnad med anledning av ombyggnation och 
underhåll av särskilda boendet Furuliden i Moheda 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna den beräknade ökade hyreskostnaden för 
särskilda boendet Furuliden på 2,6 miljoner kronor årligen för de fem första åren 
och därefter på 2,4 miljoner kronor årligen.  

Den ökade hyreskostnaden finansieras inom nämndens budgetram. 

När renoveringen av C-huset på särskilda boendet Furuliden är klar ska totalhyran 
omförhandlas. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare fattat ett inriktningsbeslut om att genomföra 
renovering och ombyggnation av det särskilda boende Furuliden i Moheda samt att 
ge Allbohus i uppdrag att genomföra upphandling av detta för att sedan återkomma 
till kommunfullmäktige kring beslut och startbesked. (§ 73/2022). Beslutet avser 
renoveringens etapp 1 som omfattar C-huset (höghusdelen). 

Upphandlingen är genomförd och den totala kostnaden för renoveringen enligt 
etapp 1 blir ca 42,7 miljoner kronor (exklusive moms). Detta innebär att den 
beräknade ökade hyreskostnaden för omsorgsnämnden väntas bli 2,6 miljoner 
kronor årligen för de fem första åren och därefter 2,4 miljoner kronor årligen. 

Renoveringen och vissa ombyggnationer av Furuliden är nödvändiga ur 
brandsäkerhets- och arbetsmiljösynpunkt.  

Samtliga lokaler där personer vistas mer än tillfälligt ska ha tillgång till två av 
varandra oberoende utrymningsvägar. När Furuliden byggdes var balkongen 
godkänd som en av utrymningsvägarna via Räddningstjänstens stegbilar. Detta 
godkänns inte idag för den verksamhetsklass som särskilt boende tillhör. 
Utrymningsförutsättningarna från C-huset bedöms därmed inte vara 
tillfredsställande enligt den brandtekniska utredning som genomförts 2018. 

Vid ändringar och ombyggnationer ställs nybyggnadskrav på byggnadens 
brandskydd utifrån Boverkets brandskyddsregler. För den verksamhetsklass som ett 
särskilt boende tillhör ställs då krav på heltäckande automatiskt släcksystem. 
Eftersom det krävs ombyggnation för att bland annat åtgärda utrymningsvägarna 
från C-huset kommer även kravet på heltäckande automatiskt släcksystem att bli 
tillämpligt. 

Arbetsmiljön i lägenheterna behöver anpassas för att skapa bättre möjligheter för 
användning av hjälpmedel samt möjlighet till dubbelbemanning vid behov. Det 
behöver även skapas grupplokaler på Furuliden för hemtjänsten som inte har 
möjlighet att vara kvar i nuvarande lokal såvida inte även denna renoveras. Flödena 
i tillagningsköket behöver förbättras, detta gäller både sett till arbetsmiljö och till 
följsamhet av livsmedelslagen. 
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Förslaget på renovering innebär även bättre smittskydd genom att det skapas 
tvättstugor på varje boendeplan. 

På sammanträdet informeras också om att det finns med ett stationärt 
reservkraftverk i ombyggnationen. Detta är viktigt för att kunna säkerställa att det 
finns el att tillgå för verksamheten vid elavbrott. Reservkraftverket möjliggör också 
att det går att ta in omsorgstagare från ordinärt boende i den norra kommundelen 
vid längre elavbrott.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 68, 2022-12-06 
Tjänsteskrivelse, 2022-12-06 
Kommunstyrelsens beslut § 73, 2022-06-07 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 79 Dnr 2022-00180 706 

 

Information om årlig justering av måltidspriser 2023 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har beslutat att omsorgsnämndens måltidspriser ska justeras 
årligen enligt gällande konsumentprisindex, KPI (KF § 162/2019). Omsorgsnämnden 
har sedan preciserat beslutet med att KPI per oktober 2019 och gällande 
måltidspriser 2020 ska användas som bas för omräkningen (ON § 71/2020). 
Justeringen av måltidspriserna inför kommande år ska redovisas till 
omsorgsnämnden. 

En redovisning ges också av måltidsavgifterna vid korttidstillsyn/-vistelse enligt LSS 
för barn och unga som också justeras årligen enligt KPI (UN § 90/2016). Likaså 
redovisas måltider som lagas gemensamt i bostad med särskild service enligt LSS 
där priset för den enskilde baseras på Konsumentverkets beräkningar av 
livsmedelskostnader (ON § 74/2021).  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 70, 2022-12-06 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-30 
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§ 80 Dnr 2022-00181 701 

 

Finansiering av palliativt centrum för samskapande vård 2023-
2024 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar om finansiering av palliativt centrum för samskapande 
vård med 149 653 kronor för åren 2023 och 2024. 

Sammanfattning 

Palliativt centrum för samskapad vård bedriver klinisk utveckling, folkbildning, 
forskning och utbildning inom palliativ vård med utgångspunkt i Kronobergs län. 
Målet är att utforma en hållbar palliativ vård som är samskapad av patienter, 
närstående, personal och forskare. Palliativt centrum är ett samverkansprojekt 
mellan Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och kommunerna i Kronobergs län. 

Palliativt centrum är ett stöd till verksamheten genom framför allt utbildning till 
personalen. Palliativt centrum kan även vara ett stöd i specifika ärenden och de 
erbjuder även debriefing till vår personal. Den forskning som bedrivs är också till 
nytta för verksamheten genom nya kunskaper. 

Omsorgsnämnden har sedan tidigare fattat beslut om finansiering av palliativt 
centrum med 152 255 kr per år för perioden 2020-2022 (ON § § 85/2019 och § 
42/2020).  

Konsekvensanalys 

Är omsorgsnämnden inte med i palliativt centrum behöver det säkerställas att den 
kompetensutveckling och stöd som verksamheten får via palliativt centrum idag kan 
fås på annat sätt. Sedan tidigare har kommunerna i länet gemensamt i 
länsövergripande samverkan förbundit sig att delta i palliativt centrum under en 
tioårsperiod.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 71, 2022-12-06 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-21 
Överenskommelse om palliativt centrum 2023 och 2024 
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§ 81 Dnr 2022-00182 003 

 

Remiss av förslag på reviderat reglemente för 
omsorgsnämnden 

Beslut 

Omsorgsnämnden har inga synpunkter på förslag till reglemente för 
omsorgsnämnden.  

Omsorgsnämnden har inga synpunkter på förslag till gemensamt reglemente för 
kommunstyrelse och nämnder. 

Sammanfattning 

Nuvarande reglementen för nämnder och styrelser har reviderats vid ett flertal 
tillfällen och det finns behov av en översyn gällande både innehåll och struktur. 
Översynen syftar till är att säkerställa att reglementena följer kommunallagens krav 
och kommunalrättslig praxis samt tydliggöra vedertagen praxis inom kommunen. 
Avsikten är också att ge reglementena en logisk struktur och förtydliga 
verksamhetsområden, uppgifter och arbetsformer. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna i samråd med förvaltningarna. Arbetet har 
mynnat ut i förslag till ett gemensamt reglemente och ett för respektive nämnd. 
Förslaget på reglemente för omsorgsnämnden samt det gemensamma reglementet 
har remitterats till omsorgsnämnden för yttrande senast den 4 januari 2023. 

Det gemensamma reglementet för nämnder och kommunstyrelsen innehåller 
gemensamma och likalydande allmänna bestämmelser och arbetsformer för 
kommunstyrelsen och nämnderna, som tidigare har funnits i respektive nämnds 
reglemente. Det innehåller ett avsnitt om allmänna bestämmelser och ett avsnitt 
om arbetsformer. 

I omsorgsnämndens reglemente har en omformulering av nämndens ansvar för 
uppgifter rörande hälso- och sjukvård gjorts och det förtydligas att det inte gäller 
om motsvarande ansvar har lagts på annan nämnd. Detta har inte tydligt framgått 
av nuvarande reglementen för nämnder som har personal som utför insatser enligt 
hälso- och sjukvårdslagen. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 72, 2022-12-06 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-22 
Skrivelse, 2022-11-22 
Förslag på reglemente för omsorgsnämnden  
Förslag på gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder   

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige   
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§ 82 Dnr 2022-00091 000 

 

Uppföljning av verkställighet av nämndbeslut, hösten 2022 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av verkställighet av 
nämndbeslut hösten 2022.   

Sammanfattning 

Två gånger per år får nämnden en sammanställning över verkställigheten av de 
beslut nämnden fattat. Syftet med detta är bland annat att säkerställa att rutin finns 
för att de beslut nämnden tar verkställs av förvaltningen. 

Sammanställningen omfattar nya beslut tagna från och med arbetsutskottets 
sammanträde den 2 juni 2022 samt de beslut från föregående rapportering som 
ännu inte verkställts fullt ut. De beslut som tas upp är sådana beslut där 
förvaltningen fått något uppdrag eller liknande från nämnden eller arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 75, 2022-12-06 
Tjänsteskrivelse, 2022-11-28 
Uppföljning, 2022-11-21   
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§ 83 Dnr 2022-00163 020 

 

Redovisning av andelen timanställningar 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning 

På sammanträdet redovisades andelen timanställda per verksamhetsområde för 
perioden maj-oktober 2022. För sommarmånaderna är andelen högre på grund av 
semesterperioden.  

Under oktober är andelen timanställda inom verksamhetsområde ordinärt boende 
13 procent, inom verksamhetsområde särskilt boende 12 procent och inom 
verksamhetsområde Funktionsstöd 16 procent.  Mellan september och oktober har 
antalet timanställda minskat från 160 till 133 medan antalet tillsvidareanställda har 
ökat från 454 till 458. Förvaltningen arbetar med att i så stor utsträckning som 
möjligt minimera antalet timanställningar till förmån för tillsvidareanställningar.     
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§ 84 Dnr 2022-00183 738 

 

Information om resultat på nationell brukarundersökning inom 
äldreomsorgen 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning 

På sammanträdet redovisades resultatet för särskilt boende respektive ordinärt 
boende på den nationella brukarundersökning som genomförs årligen under våren. 
Undersökningen omfattar en rad indikatorer, exempelvis bemötande, möjlighet att 
påverka, upplevelse av ensamhet, måltidsmiljö. För varje indikator ges en 
bedömning utifrån resultatet i grönt, gult eller rött.  

Verksamhetsområde särskilt boende har två indikatorer som är röda, det är tillgång 
till läkare respektive tillgång till sjuksköterska. Det kan vara så att det är upplevelsen 
att man inte alltid får träffa sjuksköterska som ligger bakom resultatet eftersom 
vissa uppgifter är delegerade till undersköterskor. Verksamheten har en god 
tillgänglighet till sjuksköterskor i jämförelse med andra kommuner. Det kan dock 
konstateras att tillgången till läkare inte är god på alla håll i kommunen. 

Särskilt boende arbetar mycket med välkomstsamtalet och att skapa en trygghet vid 
inflytt till särskilt boende. Det arbetas även vidare med måltidsmiljön. Gällande 
indikatorn Besväras av ensamhet uppger en större andel av de boende i särskilt 
boende än i ordinärt boende att de besväras av ensamhet. Arbete pågår därför med 
att förbättra utevistelse och sociala aktiviteter vilka har blivit lidande under 
pandemin. Man är även på gång med att införa Ung omsorg som ska ge guldkant på 
vardagen till de boende genom unga som kommer och exempelvis gör olika 
aktiviteter. Grannråden har även återupptagits efter pandemin. 

Verksamhetsområde ordinärt boende ligger väl till i mätningen i jämförelse med 
andra kommuner. På en annan mätning av hemtjänsten som genomförts nationellt 
hamnar Alvesta på en andraplats i Kronobergs län och på plats 62 nationellt vilket är 
ett gott betyg. Verksamhetsområdet arbetar vidare med att se till att det är en 
likvärdig organisation samt med att förbättra kontinuitet och omsorgstagarens 
delaktighet.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 74, 2022-12-06     
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§ 85 Dnr 2022-00004 006 

 

Informations- och diskussionsärenden 

Sammanfattning 

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

• Ordförande har varit och tittat på trygghetsboendet Lunnabacken vid 
Högåsen med 13 lägenheter som är inflyttningsklara i januari. Det kommer 
att hållas visningar av lägenheterna för intresserade inom kort. 

• På senaste mötet i kommunala pensionärsrådet var Henrietta Serrate (S), 
regionråd för oppositionen i region Kronoberg, inbjuden för att svara på 
frågor kring hälso- och sjukvård utifrån sådant som tidigare lyfts på 
pensionärsrådets möte. 

• Trygghetsboendet Tingsbacken är pausat för tillfället på grund av höga 
byggkostnader. 

• Byggnationen av trygghetsboendet i Moheda är på gång att starta igång.  

• Mötesplats Alvesta (i lokalen som kallas Måsen) öppnar i januari. På 
mötesplatsen kommer det finnas personal med kunskap om exempelvis 
batteribyte och rengöring av hörapparater för de som behöver hjälp med 
detta. 

Förvaltningschef Anneli Loberg informerade omsorgsnämnden om följande: 

• Många virussjukdomar, covid och influensa gör att läget är ansträngt för 
verksamheten för tillfället. 

• Förvaltningen håller på och arbetar med att se över hur verksamheten kan 
klara eventuella elavbrott. Det är sårbart i verksamheten för tillfället då inte 
alla särskilda boenden har tillgång till reservkraftverk. Det görs även en 
översyn av hur verksamheten på bästa sätt kan spara på elanvändningen. 

• I kommunen arbetas det med en kris- och krigsorganisation vilket bland 
annat innebär att personal kommer att krigsplaceras.      
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§ 86 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 
2022-11-01 – 2022-11-30. 

Övriga delegationsbeslut under perioden 2022-11-03 – 2022-12-08 

Inga övriga delegationsbeslut är fattade under denna period. 

Beslutsunderlag 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under november 2022 
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§ 87 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 2022-12-06 (dnr 2022/2.006) 

Redovisning av beslut om särskilt boende som inte verkställts 2022-11-30 (dnr 
2022/34.738) 

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

Skrivelse från SKPF gällande måltiderna inom äldreomsorgen, 2022-11-09 (dnr 
2022/177.737) 

Ordförandes svar på skrivelse från SKPF gällande måltiderna inom äldreomsorgen, 
2022-11-29 (dnr 2022/177.737) 

Ordförandes skrivelse gällande månadsrapporterna, 2022-12-05 (dnr 
2022/173.040) 

 


