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Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 27 april 2017 kl. 13.15 – 16.15 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 17 och § 18 kl. 14.45 – 15.05 

 

15 - 24 

 
 
Beslutande 

 

 

Mats Martinsson (S), ordf. 

 

 

 
 Sonia Muhletaler Salsamendi (S)  
 Håkan Karlsson (S) ersätter Hans Paulin (S) 
 Ingegerd Alm (S) ersätter Jessica Madsen (S) 
 Johny Haraldsson (C), 1:e vice ordf.  
 Margaretha Berggren (C)  
 John-Erik Pettersson (M) ersätter Mikael Johansson (M), 2:e vice ordf. 
 Ola Andersson (V) ersätter Helen Gustavsson (M) 
 Margaretha Viridén (AA)  
 Britt Karlsson (AA) 

David Kristiansson (SD) 

 

   
   
Närvarande ersättare Mehdi Zullufi (S)  
   
Övriga deltagare Mats Hoppe, förvaltningschef  

Peggy Hall, förvaltningssekreterare 

Mikaela Covaciu, ekonom § 16 

Arnold Lennartsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 17 
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Justering   
Utses att justera Johny Haraldsson (C)  

Plats och tid Alvesta 2017-05-02 kl. 10.00  
 
 
Underskrifter 
 

  

 
Sekreterare 

 
 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

 

 Mats Martinsson (S)   

Justerare 
 

 
 
 
 

Johny Haraldsson (C) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2017-04-27 

Anslaget under tiden 2017-05-03 – 2017-05-24 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  

  Utdragsbestyrkande 
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ON § 15 Dnr 2017/4.006 

Godkännande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställdes enligt följande: 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordning 

4. Ekonomisk uppföljning per mars 2017 s. 4 

5. Patientsäkerhetsberättelse för 2016 s. 5 

6. Information om sjukfrånvarostatistik för omsorgsförvaltningen s. 6 

7. Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting – 

Kvalitet i särskilt boende s. 7 

8. Information från ordföranden s. 8 

9. Information från förvaltningschef s. 9 

10. Redovisning av delegationsbeslut s. 10 

11. Meddelanden s. 11 

12. Övriga frågor s. 12 
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ON § 16 Dnr 2017/80.042 

Ekonomisk uppföljning per mars 2017 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 19 april 2017 

2. Förenklad ekonomisk månadsrapport per mars 2017 

3. ON AU § 21, 12 april 2017 

Redogörelse 

Kommunstyrelsen har fastställt nya rutiner för nämndernas 

ekonomiska rapporteringar. Under 2017 ska varje nämnd upprätta en 

förenklad ekonomisk månadsrapport efter följande månaders utgång: 

mars, april, maj, september, oktober och november. Denna månads-

rapport ska sedan lämnas till kommunstyrelsen senast den 11:e 

arbetsdagen i nästkommande månad. 

Arbetsutskottet lämnade ärendet utan beredning då prognosen inte var 

klar vid arbetsutskottets sammanträde den 12 april (ON AU § 21). 

Nämndens ordförande har godkänt att rapporten skickas vidare till 

kommunstyrelsen innan nämnden behandlat ärendet. 

På sammanträdet redogjordes för månadsrapport per mars inklusive 

helårsprognos för 2017. Prognostiserad nettokostnad för 2017 är 331,4 

miljoner kronor vilket innebär en negativ avvikelse mot budget om 

13,2 miljoner kronor. Personalkostnader står för den största delen av 

den prognostiserade avvikelsen. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport 

per 31 mars 2017. 
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ON § 17 Dnr 2017/78.779 

Patientsäkerhetsberättelse för 2016 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 22, 12 april 2017 

2. Patientsäkerhetsberättelse, 28 februari 2017 

Redogörelse 

Enligt patientsäkerhetslagen, PSL, ska vårdgivare dokumentera sitt 

patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. I patient-

säkerhetsberättelsen redogörs för det arbete kring patientsäkerhet som 

pågått under det gångna året.  

Under 2016 har nämnden inte haft några inkommande eller utgående 

anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Nämnden 

har haft ett ärende från patientnämnden och två klagomål på 

verksamheten.  

I patientsäkerhetsberättelsen redogörs för verksamhetens egenkontroll 

och rapporterade avvikelser under året. Egenkontrollen omfattar 

följande områden: Undernäring, nattfasta, andel ordinerade närings-

produkter, avvikelser, vårdrelaterade infektioner, vårdtyngd och 

trycksår. Till varje område ges även ett antal förbättringsförslag. 

Till de olika områden som lyfts i patientsäkerhetsberättelsen ges 

förbättringsförslag i de fall där det konstateras att det finns brister eller 

utvecklingsmöjligheter. Förbättringsförslagen ligger sedan till grund 

för 2017 års patientsäkerhetsplan som presenteras i berättelsen. En 

uppföljning av målen i föregående års patientsäkerhetsplan görs 

också. 

På sammanträdet redogjordes även för resultatet av nattfasta-

mätningen som genomförts i vecka 6 under 2017. 

Beredning 

ON AU § 22 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna Patientsäkerhetsberättelse för 

2016. 
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ON § 18 Dnr 2017/43.020 

Information om sjukfrånvarostatistik för omsorgs-
förvaltningen 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 27, 12 april 2017 

Redogörelse 

På sammanträdet redogjordes för aktuell sjukfrånvarostatistik för 

omsorgsförvaltningen. Sjukfrånvaron är på ungefär samma nivå som 

tidigare men det går att se en viss ökning av långtidssjukfrånvaron. 

Förvaltningen är på gång med att systematisera arbetet med 

rehabilitering tillsammans med personalenheten. På sammanträdet 

redovisades även statistik ur Adato som visar att arbetet med att 

systematisera rehabiliteringsinsatser går åt rätt håll. 

För att minska sjukfrånvaron kommer förvaltningen att arbeta med 

fortsatta rehabiliteringsinsatser samt insatser från företagshälsovården, 

insatser för arbetsgrupper i förebyggande syfte, förstärkt fokus på 

rehabiliteringsarbetet genom ny rehabiliteringsplan, ökat antal chefer, 

översyn av organisationen samt kartläggning/genomlysning av 

långtidssjukfall. 

Beredning 

ON AU § 27 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen. 
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ON § 19 Dnr 2017/25.735 

Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting – 
Kvalitet i särskilt boende 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 24, 12 april 2017 

2. Tjänsteskrivelse, 30 mars 2017 

3. Meddelande från SKL:s förbundsstyrelse, 20 januari 2017 

4. Rekommendation - Kvalitet i särskilt boende, 15 december 2016 

Redogörelse 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tagit fram en 

rekommendation i syfte att stötta kommunerna i arbetet med att stärka 

kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilt boende. Rekommenda-

tionen utgår från fyra områden där kommunerna rekommenderas att 

stärka och utveckla kvaliteten: Koll på läget, planera utifrån 

individens behov, strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter 

samt att stärka ledarskapet. SKL kommer under 2017 ge stöd till 

kommunerna kring implementeringen av rekommendationen. 

SKL:s förbundsstyrelse har beslutat att rekommendera kommunerna 

att fatta beslut att anta rekommendationen i syfte att stärka utveckling 

och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid. Omsorgs-

nämnden har fått i uppdrag att besluta om rekommendationen. 

Beredning 

ON AU § 24 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta Sveriges kommuner och landstings 

rekommendation om kvalitet i särskilt boende. 

Protokollet ska skickas till 

Sveriges kommuner och landsting (via Region Kronoberg) 
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ON § 20 Dnr 2017/8.006 

Information från ordförande 

Redogörelse 

Ordförande Mats Martinsson (S) informerade nämnden om följande: 

1. SPF seniorernas matpatrull har under hösten 2016 genomfört 

ytterligare en undersökning där de provar maten på ett särskilt 

boende i varje kommun i länet. Björkliden fick bäst resultat bland 

de särskilda boenden i länet som ingick i höstens omgång. 
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ON § 21 Dnr 2017/9.006  

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 

Förvaltningschef Mats Hoppe informerade nämnden om följande: 

1. Förvaltningen har kartlagt hur mycket administrativa uppgifter 

som utförs av undersköterskor. Förvaltningen tittar nu på andra 

lösningar gällande de administrativa uppgifterna så att under-

sköterskornas kompetens kan användas i omsorgsarbete istället. 

2. En utredning av hur omsorgsnämnden ska samverka med 

utbildningsnämnden i frågor gällande verksamheten enligt lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är på gång. 

3. En utredning av psykiatriverksamhetens organisering i kommunen 

kommer att genomföras av en extern utredare under våren. 

4. Förvaltningschefen har sett över hyressättningen på bostäder med 

särskild service enligt LSS och beslutat om en hyresreducering för 

de boende på Taggvägen 13. 

5. Förvaltningschefen bedömer att det finns behov av att anställa 

någon på heltid för att fortsätta arbetet med att utveckla E-hälsa. 

Det finns avsatt medel till en halvtidstjänst i budgeten för 2017. 
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ON § 22 Dnr 2017/6.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

1. Lista över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för perioden 

2017-03-01 – 2017-03-31 

2. Lista över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för perioden 

2017-02-01 – 2017-02-28 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt 

till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt delegations-

ordning antagen den 12 mars 2013. Delegationsbeslut ska redovisas 

på nämndens sammanträde. 

Tabellerna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegations-

beslut inom omsorgen om äldre och personer med funktions-

nedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) för perioden 2017-02-01 

– 2017-03-31. 

Individärenden – delegation till arbetsutskottet 

Arbetsutskott 12 april 2017: 

- ON AU § 19 - Ansökan om bostad med särskild service enligt 9 § 

9 p lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

- ON AU § 20 - Ansökan om medel ur nybygdenarvet till 

installation av bergvärme (NOH 2016/143.046) 

Övriga delegationsbeslut 

För perioden 2017-02-21 – 2017-04-20 finns inga övriga 

delegationsbeslut att anmäla. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 
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ON § 23 Dnr 2017/7.006 

Meddelanden 

Redogörelse 

1. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt 

per 2017-02-28 och 2017-03-31 (dnr 2017/86.738) 

2. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 12 april 2017 (dnr 

2017/3.006) 

3. Rapportering av gynnande beslut enligt SoL och LSS som ej 

verkställts inom tre månader, 31 mars 2017 

4. Sammanställning av systematiskt arbetsmiljöarbete och tillbud 

2017, 24 mars 2017 (dnr 2017/68.020) 

5. Protokoll från kommunala pensionärsrådets sammanträde 6 mars 

2017 (dnr 2017/12.103) 

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 

dessa till handlingarna. 
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ON § 24 Dnr 2017/10.006 

Övriga frågor 

Redogörelse 

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) undrar över möjligheten att anställa 

personer som finansieras genom statliga medel? Förvaltningschef 

Mats Hoppe informerar om att detta är en möjlighet gällande arbets-

uppgifter som inte kräver undersköterskekompetens. Förvaltnings-

chefen kommer att återkomma med information i denna fråga. 

Sonia Muhletaler-Salsamendi (S) ställer även frågan om hur det ser ut 

med rekryteringen av sommarvikarier? Förvaltningschefen 

informerade om att förvaltningen har fortsatt behov av att rekrytera 

ytterligare vikarier till omsorgsarbete inför sommaren. Som det ser ut i 

dagsläget är sommarbemanningen gällande sjuksköterskor dock klar. 

 

 

 


