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Sammanträdesdatum 

2019-10-02 1(16) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 2 oktober 2019 kl. 13.15 – 16.30 
 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering under § 58 kl. 13.45 – 13.55 och mellan § 60 och § 61 kl. 15.00 – 

15.10 

 

57 - 68 
 
 
 
Beslutande 

 

 

Lars-Olof Petersson (S), ordf. 

 

 

 
 Gunnel Nordahl (S)  
 Martina Holmkvist Lundström (S)  
 Otto Berglund (S)  
 Mikael Lindberg (C), 1:e vice ordf.  
 Monica Pihl (C)  
 Ola Andersson (V)  
 Christer Brincner (KD), 2:e vice ordf.  
 Kia Johnsson (M) 

John-Erik Pettersson (M) 

 

 Britt Karlsson (AA) 

Elisabeth Berggren (AA) ersätter Margareta Viridén (AA) 

Yvonne Erlandsson (SD) 

 

   
   
Närvarande ersättare Johny Almlöf (S) 

Margaretha Berggren (C) 

Kent Mandorff (MP) 

Claudia Crowley Sörensson (M) 

Nellie Nieminen (SD) 

 

 

   
Övriga deltagare Mats Hoppe, förvaltningschef 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare 

Linda Gustavsson, måltidschef § 58 

Marianne Stark, strateg § 59 

Torbjörn Ekman, ekonom § 59 - 60 
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Justering   
Justerare Ola Andersson (V)  
Plats och tid Alvesta 2019-10-04 kl. 13.00  
 
 
Underskrifter 
 

  

Sekreterare 
 

 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      

 Lars-Olof Petersson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Ola Andersson (V) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligen inom tre veckor 

från det datum då protokollet anslogs. 

 Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-10-02 

Anslaget under tiden 2019-10-07 – 2019-10-28 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  

  Utdragsbestyrkande 
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ON § 57  

Godkännande av dagordning 

Redogörelse 

Ärende 6, Information om åtgärder för budget i balans, blir ett 

beslutsärende, Åtgärder för budget i balans.  

Ärende 7, Information om LSS-utjämningssystemet, flyttas upp och 

behandlas som ärende 6. 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordning 

4. Förändring av omsorgsnämndens måltidspriser från år 2020 

5. Delårsrapport 2019 för omsorgsnämnden 

6. Information om LSS-utjämningssystemet 

7. Åtgärder för budget i balans 

8. Ändring av myndighetsutövning av lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) 

9. Registerkontroll av nyanställd personal inom Funktionsstöd 

10. Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting om 

gemensam finansiering av ett mer samlat system för 

kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

11. Information om semesterperioden 

12. Informations- och diskussionsärenden  

13. Redovisning av delegationsbeslut 

14. Meddelanden 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen. 
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ON § 58 Dnr 2019/115.706 

Förändring av omsorgsnämndens måltidspriser från år 
2020 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 48, 17 september 2019 

2. Tjänsteskrivelse, 3 september 2019 

Redogörelse 

Omsorgsförvaltningen föreslår att omsorgsnämndens måltidspriser 

höjs med 14 procent från och med den 1 januari 2020. Därefter ska 

måltidspriserna årligen justeras enligt gällande konsumentprisindex. 

Detta för att kompensera för prisökning på livsmedel, transporter, 

löner med mera. Den senaste justeringen av måltidspriserna skedde 

från 1 januari 2016 (KF § 182/2015).  

Höjningen är av vikt som en åtgärd för att få en ekonomi i balans. Den 

budgeterade måltidsintäkten för 2019 är 11 369 000 kronor. En 

höjning med 14 procent innebär en ökad intäkt på cirka 1 600 000 

kronor. 

Yrkande 

Otto Berglund (S), Ola Andersson (V), Mikael Lindberg (C), Gunnel 

Nordahl (S) och Monica Pihl (C) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag till beslut. 

Kia Johnsson (M) yrkar på ajournering. Sammanträdet ajourneras i 10 

minuter, kl. 13.45 – 13.55. 

Kia Johnsson (M), Yvonne Erlandsson (SD), John-Erik Pettersson 

(M), Christer Brincner (KD) och Britt Karlsson (AA) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag till beslut. 

Kia Johnsson (M) och Britt Karlsson (AA) tilläggsyrkar att 

information ska ges till omsorgsnämnden årligen om höjningen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar först nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 

och finner att nämnden beslutar enligt det. 

Ordförande frågar sedan nämnden om Kia Johnssons (M) och Britt 

Karlssons (AA) tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt 

det. 
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Beslut 

Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

1. Omsorgsnämndens måltidspriser höjs med 14 procent från och 

med den 1 januari 2020. 

2. Omsorgsnämndens måltidspriser ska justeras årligen enligt 

gällande konsumentprisindex från och med den 1 januari 2021. 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

3. Information ska ges till omsorgsnämnden årligen om höjningen. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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ON § 60  

Information om LSS-utjämningssystemet 

Redogörelse 

På sammanträdet redogörs för hur utjämningssystemet för verksamhet 

enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 

fungerar. Det är ett inomkommunalt utjämningssystem för att 

kompensera de kommuner som har fler insatser per invånare än 

genomsnittet, vars kostnader då kompenseras genom att de kommuner 

som har färre insatser per invånare än genomsnittet betalar in till 

systemet. 

En uträkning görs av kommunens totala standardkostnad per invånare. 

Till 70 procent tas även hänsyn till olika personalkostnadslägen i 

kommunerna. Denna summa jämförs sedan med övriga kommuner i 

riket vilket resulterar i att några kommuner får betala till 

utjämningssystemet medan andra kommuner får medel från det. 

Alvesta kommun får för närvarande betala en utjämningskostnad till 

systemet.   

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen om LSS-utjämningssystemet. 
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ON § 61 Dnr 2019/122.040 

Åtgärder för budget i balans 

Beslutsunderlag 

1. Presentation, 2 oktober 2019 

2. KS § 115, 10 september 2019 

Redogörelse 

Förvaltningschef redogör på sammanträdet över förslag på åtgärder 

för ekonomi i balans. Utgångspunkten är att reducera kostnader för att 

minska underskottet med start hösten 2019 men med full påverkan 

2020. Målet är att omsorgstagarna i största möjliga omfattning inte 

ska påverkas. Åtgärderna är i linje med de långsiktiga åtgärderna 

förvaltningen genomför för en budget i balans under 2021. 

Åtgärderna handlar om: 

• Attraktiv arbetsgivare - Reducera antalet timanställda så långt 

som möjligt genom att öka antalet tillsvidareanställda i 

grundbemanningen. Erbjuda provanställningar som ska övergå 

i tillsvidareanställningar istället för att ha vikariat. 

• Rätt använd kompetens – servicepersonal gör uppgifter som 

inte kräver undersköterskekompetens, undersköterskor kan 

göra vissa uppgifter inom hemsjukvården. 

• Kortare beslutsvägar vid anställning genom avveckling av 

bemanningsenheten. 

• Kompetensförsörjning under huvudsemestern – bonussystem 

till personal under sommaren. 

• Myndighetsutövning – bland annat ompröva tillämpningen av 

vissa insatser. 

• Måltidspriser i nivå med övriga kommuner i länet 

• Arbeta smartare genom tillit till medarbetare och chefer 

• Pausa införandet av ny digital teknik och koncentrera arbetet 

till den teknik vi har. 

Omsorgsnämnden har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att 

omgående vidta åtgärder samt ta fram åtgärdsplaner för budget i 

balans. Åtgärder och åtgärdsplaner ska rapporteras till 

kommunstyrelsen i november. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta 

vidare med förslagen som har redovisats. 
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ON § 62 Dnr 2017/129.001 

Ändring av myndighetsutövning av lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 19 september 2019 

2. ON AU § 51, 17 september 2019 

3. ON § 52, 13 juni 2019 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden har sedan tidigare fattat ett inriktningsbeslut 

gällande förändringar av myndighetsutövning inom lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS (ON § 52/2019). 

Utbildningsnämnden och nämnden för arbete och lärande har fattat 

samma beslut då förändringarna rör de tre nämnderna. Beslut ska tas 

av kommunfullmäktige efter det att nämnderna fattat slutgiltigt beslut 

i frågan. 

I beslutet gavs förvaltningen i uppdrag att arbeta fram förslag till 

detaljerad ekonomisk och resursmässig fördelning till hösten 2019 

inför beslutet i kommunfullmäktige. Detta är ännu inte färdigt. 

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade på sammanträdet den 17 

september (ON AU § 51) att lämna ärendet utan beredning till 

omsorgsnämnden samt ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans 

med utbildningsförvaltningen ta fram ett förslag till beslut till 

nämndens sammanträde. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

1. Beslut om insatser enligt lag (1993:387) om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS, för personer under 20 år flyttas från 

utbildningsnämnden till omsorgsnämnden. Budgetmedel och 

verkställighet av alla insatser enligt LSS för personer till och med 

1 juli det år de fyller 20 år ligger kvar under utbildningsnämnden.  

2. Budgetmedel motsvarande 0,6 biståndshandläggartjänst flyttas 

från utbildningsnämnden till omsorgsnämnden. 

Ekonomiavdelningen tillför inför beslut i kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige komplettering gällande eventuell övrig 

budgetfördelning.  

3. Ovanstående beslutspunkter gäller från och med 1 januari 2020. 

4. Ändringar görs i respektive nämnds reglemente motsvarande 

beslutet. 
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Omsorgsnämnden beslutar att: 

5. Ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att under år 2020, tillsammans 

med förvaltningen för arbete och lärande och 

utbildningsförvaltningen, följa upp och utvärdera konsekvenserna 

av de förändringar som ovanstående förslag innebär samt att vid 

behov ge förslag på beslut om eventuella justeringar av 

förändringarna. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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ON § 63 Dnr 2019/113.792 

Registerkontroll av nyanställd personal inom 
Funktionsstöd 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 52, 17 september 2019 

2. Tjänsteskrivelse, 27 augusti 2019 

Redogörelse 

Omsorgsförvaltningens har haft i uppdrag att utreda om 

registerkontroll bör gälla för samtliga anställningar inom 

Funktionsstöds verksamhetsområde och inte enbart för personal inom 

personlig assistans. En utredning har inletts med att kartlägga bland 

annat hur det ser ut i andra kommuner. För tillfället pågår även en 

statlig utredning i frågan och omsorgsförvaltningens förslag är att 

avvakta resultatet av denna innan omsorgsnämnden fattar något beslut 

om registerkontroller för andra personalgrupper än de redan 

lagstadgade.   

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att invänta resultatet av Statens offentliga 

utredning 2019:19 gällande belastningsregisterkontroll i arbetslivet 

innan nämnden fattar beslut om ytterligare registerkontroller inom 

verksamheten.  
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ON § 64 Dnr 2019/119.049 

Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting 
om gemensam finansiering av ett mer samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 53, 17 september 2019 

2. Tjänsteskrivelse, 9 september 2019 

3. NAL AU § 51, 5 september 2019  

4. Följebrev från Sveriges kommuner och landsting, 6 mars 2019 

Redogörelse 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse rekommenderar 

alla kommuner att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för att 

säkerställa att socialtjänstens verksamheter ska kunna följa upp och 

utveckla sina verksamheter och tydligare kunna prioritera resurser och 

insatser som gör skillnad för brukarna.  Rekommendationen innebär 

att kommunerna bidrar till den gemensamma finansieringen av de 

kvalitetsregister som kommunerna använder (exempelvis Senior Alert, 

Palliativregistret och BPSD-registret), ett urval av 

brukarundersökningar och utveckling av systematisk uppföljning samt 

nationell samordning inom socialtjänstens verksamhet.  

Den totala kostnaden för rekommendationen uppgår till högst 19,5 

miljoner kronor årligen, vilket innebär cirka 1,95 kronor per invånare i 

kommunen årligen från 2020 till 2023. För Alvesta blir det ca 39 000 

kronor årligen vilket kan delas med nämnden för arbete och lärande. 

Yrkande 

Otto Berglund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta Sveriges kommuner och landstings 

rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system 

för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter, vilket innebär en 

kostnad om cirka 1,95 kronor per invånare årligen under perioden 

2020-2023 som delas lika mellan omsorgsnämnden och nämnden för 

arbete och lärande. 

Protokollet ska skickas till 

Sveriges kommuner och landsting 

Nämnden för arbete och lärande 
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ON § 65 Dnr 2019/124.020 

Information om semesterperioden 

Redogörelse 

Förvaltningschef redogjorde för hur situationen under sommaren inom 

verksamheten varit. Sammanfattningsvis är förvaltningen inte nöjd 

med hur situationen har varit. 

Behovet av vikarier inför sommaren var ca 200 personer. Ett stort 

utbud av sommarjobb i kombination med att förvaltningen behöver 

rekrytera till ett bristyrke gjorde rekryteringsläget svårt. Många 

sökande var heller inte anställningsbara. Flera som fått anställning dök 

sedan inte upp till introduktionsutbildningen vilket innebar att det 

fanns vakanser när semesterperioden började. 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen om semesterperioden. 
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ON § 66 Dnr 2019/43.006 

Informations- och diskussionsärenden 

Redogörelse 

Ordförande Lars-Olof Petersson (S) informerade nämnden om 

följande: 

1. Rekryteringen av en ny förvaltningschef är i slutskedet och blir 

klar under veckan. 

2. Byggnationen av trygghetsboenden i Vislanda och Alvesta är 

försenad.  

3. Ombyggnationen av lokalerna på Uttern i centrala Alvesta, som 

hemtjänstpersonal ska utgå ifrån, är också försenad. 

4. Ordförande, förste vice ordförande Mikael Lindberg (C) och 

representanter från förvaltningen har varit i Nässjö och tittat på ett 

koncept för trygghetsboende med kooperativa hyresrätter. 

Förvaltningschef hade ingen information vid dagens sammanträde. 
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ON § 67 Dnr 2019/6.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

1. Lista över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för perioden 2019-

08-01 – 2019-08-31 

2. Lista över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för perioden 2019-

07-01 – 2019-07-31 

3. Lista över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för perioden 2019-

06-01 – 2019-06-30 

Redogörelse  

Omsorgsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 

arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt delegationsordning antagen 

den 23 januari 2019. Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens 

sammanträde. 

Tabellerna 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 funktions-

hindrade (LSS) för perioden 2019-06-01– 2019-08-31. 

Övriga delegationsbeslut 

För perioden 2019-06-01 – 2019-09-24 finns inga övriga delegationsbeslut att 

anmäla. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2019-10-02 16(16) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 68 Dnr 2019/26.006 

Meddelanden 

Redogörelse 

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

per 31 juli 2019 samt per 31 augusti 2019 (dnr 2019/7.738) 

2. Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, 

kommunfullmäktige och revisorerna av omsorgsnämndens ej 

verkställda beslut, 2 juli 2019 (dnr 2019/78.730) 

3. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 17 september 

2019 (dnr 2019/2.006) 

4. Protokoll från kommunala pensionärsrådets möte den 5 september 

2019 (dnr 2019/5.103) 

5. Dom i mål nr 833-19, 21 augusti 2019 (dnr 2018/168.130) 

6. Sjukfrånvarostatistik per juli 2019 

7. Sjukfrånvarostatistik per augusti 2019 

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 

dessa till handlingarna 

 

 

 

 

 

 


