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Sammanträdesdatum 

2019-11-13 1(16) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 13 november 2019                      

kl. 13.15 – 15.40 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering för fika mellan § 73 och § 74 kl. 14.40 – 14.50 

 

69 - 81 

 
 
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) 

 

 Elisabeth Berggren ersätter Britt Karlsson (AA) 

Kent Mandorff (MP) ersätter Margareta Viridén (AA) 

Margaretha Berggren (C) ersätter Yvonne Erlandsson (SD) 

 

   
   
Övriga deltagare Mats Hoppe, förvaltningschef 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare 

Ingrid Gunnarsson, verksamhetschef § 69 - 73 

Senada Hodzic, verksamhetschef § 69 - 73 

Lucas Herngren, verksamhetschef § 69 – 73 

Torbjörn Ekman, ekonom § 69 - 73 

Marianne Stark, strateg § 69 - 74 

Stefan Lovstedt, enhetschef § 77 
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Justering   
Justerare Christer Brincner (KD)  
Plats och tid Alvesta 2019-11-14 kl. 09.00  
 
 
Underskrifter 
 

  

Sekreterare 
 

 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      

 Lars-Olof Petersson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Christer Brincner (KD) 

 
 

 
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 2019-11-13 

Anslaget under tiden 2019-11-15 – 2019-12-05 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  

  Utdragsbestyrkande 
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ON § 69  

Godkännande av dagordning 

Redogörelse 

Ärende 9 - Svar på uppföljning av granskning av handläggning enligt 

socialtjänstlagen (SoL) med fokus på äldreomsorgen, behandlas som 

ärende 11. 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordning 

4. Anmälan om budgetöverskridande för 2019 

5. Ekonomisk månadsrapport per oktober 2019 

6. Återrapportering av åtgärder och åtgärdsplaner för budget i balans 

7. Verksamhetsplan med internbudget 2020 

8. Förslag på internkontrollplan 2020 för omsorgsnämnden 

9. Svar på motion (KD) om vårdserviceteam 

10. Översyn av hanteringen av arbetskläder 

11. Svar på uppföljning av granskning av handläggning enligt socialtjänstlagen (SoL) 

med fokus på äldreomsorgen 

12. Sammanträdesplan 2020 för omsorgsnämnden 

13. Informations- och diskussionsärenden  

14. Redovisning av delegationsbeslut 

15. Meddelanden 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen. 
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ON § 70 Dnr 2019/128.041 

Anmälan om budgetöverskridande för 2019 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 62, 31 oktober 2019 

2. Skrivelse, 9 oktober 2019 

3. ON § 59, 2 oktober 2019 

Redogörelse 

Utifrån delårsrapporten från augusti 2019 för omsorgsnämnden finns 

det anledning att utgå från att det kommer att vara omöjligt att 

undvika ett budgetöverskridande under 2019 då utfallet efter 8 

månader visar ett underskott mot periodiserad budget med 10,5 

miljoner kronor. Prognosen för helår visar ett underskott på 21,2 

miljoner kronor. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att genom upprättad skrivelse anmäla till 

kommunfullmäktige att nämnden inte kommer kunna hålla 

budgetramen för 2019. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 
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ON § 71 Dnr 2019/134.042 

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2019 

Beslutsunderlag 

1. Ekonomisk månadsrapport, 13 november 2019 

Redogörelse 

På sammanträdet redogörs för ekonomisk månadsrapport per oktober 

2019.  

Prognosen för helåret 2019 visar på en försämring av prognostiserat 

årsresultat från minus 21,2 miljoner kronor i delårsrapporten per 

augusti, till minus 22,2 miljoner kronor per oktober. Det ökade 

underskottet beror främst på ökad volym och ökad vårdtyngd inom 

hemtjänsten. I övrigt ligger prognosen relativt oförändrad jämfört med 

tidigare prognos. 

Av underskottet kan ca 4,7 miljoner kronor härledas till 

avvecklingskostnad för särskilda boendet Bryggaren. Den nyöppnade 

bostaden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 

LSS, belastar resultatet med ca 1,2 miljoner kronor eftersom 

budgetfinansiering sker först från år 2020. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport 

per oktober 2019. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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ON § 72 Dnr 2019/122.040 

Återrapportering av åtgärder och åtgärdsplaner för budget i 
balans 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 63, 31 oktober 2019 

2. ON § 61, 2 oktober 2019 

3. KS § 115, 10 september 2019 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden har fått i uppdrag från kommunstyrelsen att 

omgående vidta åtgärder samt ta fram åtgärdsplaner för budget i 

balans (KS § 115/2019). Åtgärder och åtgärdsplaner ska rapporteras 

till kommunstyrelsen i november. 

Åtgärder som förvaltningen arbetar med eller kommer att arbeta med 

presenterades för omsorgsnämnden på dess senaste sammanträde, 2 

oktober 2019 (ON § 61).  

På arbetsutskottets sammanträde den 31 oktober 2019 gavs 

omsorgsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram 

åtgärdsförslag och åtgärdsplaner (ON AU § 63). 

Förvaltningschef redogjorde på sammanträdet för åtgärder för budget i 

balans:  

• Minskning av timanställda 0,5-1 miljoner kronor 

• Bemanningsenheten 2 miljoner kronor 

• Måltidsavgifter (intäkt) 1,6 miljoner kronor 

• Minskad ledsagning 0,5 miljoner kronor?  

• Servicetjänster 0,5 miljoner kronor   

• Öka antalet biståndsbeslut digital teknik 0,5 miljoner kronor 

• FLK (inga ersättningsrekryteringar) 0,8 miljoner kronor 

• Pausa införande av ytterligare ny teknik  

• Ytterligare åtgärder 6,2 miljoner kronor 

• Ingen mötesplats och ingen daglig verksamhet (café) på 

Söderbacka 2,5 miljoner kronor 

• Restriktivare beslut i myndighetsutövningen 3 miljoner kronor 

• Förvaltningsledningen (en tjänst) 0,7 miljoner kronor 

Vidare redogjordes för långsiktiga åtgärder för budget i balans: 

• Processinriktat arbete över förvaltningsgränser vad gäller LSS 

• Bättre personalkontinuitet och färre rekryteringar 

• Fler tillsvidareanställda innebär att omsorgsförvaltningen kompenseras för 

löneöversyn i högre omfattning 
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• Smartare arbetssätt 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna framtaget förslag på 

åtgärdsplan. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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ON § 73 Dnr 2019/120.041 

Verksamhetsplan med internbudget 2020 

Beslutsunderlag 

1. Verksamhetsplan med internbudget, 7 november 2019 

2. ON AU § 64, 31 oktober 2019 

3. Verksamhetsplan med internbudget, 31 oktober 2019 

4. ON AU § 58, 15 oktober 2019 

Redogörelse 

I verksamhetsplanen ges en beskrivning av omsorgsnämndens mål för 

2020. Målen är kopplade till de områden som kommunfullmäktige 

beslutat om: Finanspolitisk riktning, personalpolitisk riktning, 

hållbarhetspolitisk riktning och verksamhetsprocess Trygg välfärd. 

Internbudgeten beskriver hur omsorgsnämndens budgetanslag för 

2020 fördelas på de olika verksamheterna inom omsorgsförvaltningen. 

Omsorgsnämndens budgetram för 2020 är 344,6 miljoner kronor. 

Nämnden har fått tillskott för det nya boendet enligt lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

Vidare ges en redogörelse för verksamhetsförändringar samt 

planerade investeringar under perioden. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna verksamhetsplan med internbudget 2020. 

2. Ge förvaltningschef i uppdrag att genomföra tekniska förändringar 

i ramen mellan de olika verksamheterna samt att detta redovisas 

för nämnden i början av 2020. 

Protokollet ska skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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ON § 74 Dnr 2019/101.040 

Förslag på internkontrollplan 2020 för omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 65, 31 oktober 2019 

2. Tjänsteskrivelse, 25 september 2019 

3. Förslag på internkontrollplan, 25 september 2019 

4. ON AU § 54, 17 september 2019 

Redogörelse 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KF § 71/2008) ska 

varje nämnd anta en särskild plan för den interna kontrollen i samband 

med fastställandet av internbudget. Utöver nämndens egna 

internkontrollplan fastställer kommunstyrelsen även en 

kommunövergripande plan som gäller för samtliga nämnder. Av 

reglementet framgår även vilken modell som ska användas för 

riskanalys vid framtagandet om internkontrollplanen. 

Omsorgsnämndens arbetsutskott har genomfört en riskanalys enligt 

reglementets anvisningar och beslutade den 17 september 2019 (ON 

AU § 54) att följande kontrollområden är mest prioriterade att ta med i 

internkontrollplan för 2020: säker inloggning, nattillsyn via kamera, 

delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, personlig assistans och 

hemtagning av utskrivningsklara 

Förvaltningen har utifrån dessa områden sammanställt ett förslag på 

internkontrollplan för 2020 samt tagit fram kontrollmoment och 

kontrollansvariga för respektive område. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på 

internkontrollplan för 2020. 
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ON § 75 Dnr 2019/109.730 

Svar på motion (KD) om vårdserviceteam 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 66, 31 oktober 2019 

2. Tjänsteskrivelse, 16 oktober 2019 

3. Motion (KD) 

Redogörelse 

I en motion (KD) föreslås att Alvesta kommun ska erbjuda de som av 

olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden anställning i ett 

vårdserviceteam. Vårdserviceteamet kan avlasta undersköterskor med 

arbetsuppgifter som inte kräver undersköterskeutbildning, till exempel 

städ, promenader och social tid. 

En av de åtgärder för att nå en budget i balans som har presenterats för 

omsorgsnämnden (ON § 61/2019) är att omsorgsförvaltningen ska 

arbeta med att använda rätt kompetens. Som en del i detta ingår att 

succesivt anlita servicepersonal för arbetsuppgifter som inte kräver 

yrkeskompetens som exempelvis undersköterska. Detta är även en 

åtgärd som syftar till att höja statusen för yrkesgruppen 

undersköterska samt att bidra till att lösa den utmaning gällande 

kompetensförsörjning som omsorgsförvaltningen står inför. Planen är 

att starta upp med detta inför sommaren 2020. Servicepersonalen kan 

vara anställd antingen direkt av omsorgsförvaltningen eller i olika 

arbetsmarknadssatsningar hos förvaltningen för arbete och lärande och 

riktar sig således till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

Hur servicepersonalen ska organiseras, det vill säga om det ska vara 

ett särskilt team, är inte klart. 

Yrkanden 

Otto Berglund (S) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänvisning till 

omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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ON § 76 Dnr 2018/148.020 

Översyn av hanteringen av arbetskläder 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 61, 31 oktober 2019 

2. Utredning, 9 september 2019 

3. ON § 98, 15 november 2018 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden har beslutat att ge omsorgsförvaltningen i uppdrag 

att göra en översyn över hanteringen av arbetskläder inklusive tvätt 

(ON § 98/2018). Detta mot bakgrund av att befintligt avtal för leasing 

av arbetskläder samt cirkulationstvätt löper ut i februari 2021. 

En översyn har gjorts och det finns några olika förslag över hur 

förvaltningen kan gå vidare med frågan: 

A. Fortsätta leasa arbetskläder med färre antal färger och 

modeller. 

B. Köpa kläder och tvätta dem i egen regi i kommunen. 

C. Köpa kläder och personal tvättar hemma med tvättbidrag. 

D. Köpa kläder och extern aktör tvättar. 

Yrkanden 

Otto Berglund (S) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Omsorgsnämnden ställer sig positiv till alternativ B, att köpa 

kläder och tvätta dem i egen regi i kommunen, med motivering att 

det alternativet ger en koncerngemensam nytta.  

2. Frågan lyfts för beredning till kommunledningsförvaltningen då 

den inte enbart rör omsorgsnämndens verksamhet. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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ON § 77 Dnr 2019/114.007 

Svar på uppföljning av granskning av handläggning enligt 
socialtjänstlagen (SoL) med fokus på äldreomsorgen 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 67, 31 oktober 2019 

2. Tjänsteskrivelse, 16 oktober 2019 

3. Missiv, 21 augusti 2019 

4. Granskningsrapport, 21 augusti 2019 

Redogörelse 

Revisionen har gjort en uppföljning av den granskning av 

handläggning enligt socialtjänstlagen (SoL) med fokus på 

äldreomsorg som gjordes 2017. Bedömningen gjordes då att 

omsorgsnämnden ej säkerställer en ändamålsenlig 

myndighetshandläggning inom äldreomsorgen. Uppföljningens syfte 

är att kontrollera att omsorgsnämnden vidtagit tillräckliga åtgärder 

med anledning av det som framkom i granskningen. 

Följande kontrollmål följs upp: 

• Det finns riktlinjer som är kända och tillämpas för 

myndighetsbedömningen. 

• Det finns skriftliga rutiner som är kända och tillämpas för 

handläggning, uppföljning och informationsöverföring. 

• Målen i biståndsbesluten är individuella, tydliga och 

tidsbestämda. 

• Alla beslut har en genomförandeplan som är kopplad till 

myndighetsbeslutet. 

• Det finns en uppföljning av omsorgsnämnden av området 

biståndshandläggning. 

• Vilken kvalitetsuppföljning av myndighetsutövningen sker 

inom nämnden? 

• Omsorgsnämnden har genomfört de åtgärder som redovisades 

i svaret till revisionen. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som 

svar till revisionen. 

Protokollet ska skickas till 

Revisorerna 
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ON § 78 Dnr 2019/130.006 

Sammanträdesplan 2020 för omsorgsnämnden 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 68, 31 oktober 2019 

2. Förslag på sammanträdesplan, 21 oktober 2019 

Redogörelse 

Enligt 3 kap. 10 § 3 st omsorgsnämndens reglemente ska nämnden 

senast på novembersammanträdet fastställa tiderna för kommande års 

ordinarie sammanträden. Av reglementet framgår även att nämnden 

inte bör hålla sammanträde på samma dag som kommunfullmäktige. 

Ett förslag på sammanträdestider 2020 för omsorgsnämnden och för 

arbetsutskottet är framtaget. Förslaget tar hänsyn till den tidsplan som 

finns för behandling av ekonomiska månadsrapporter, delårsrapport 

samt verksamhetsplan med internbudget. Vilka datum som gäller för 

behandling av dessa framgår av förslaget på sammanträdesplan. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta förslag på sammanträdesplan för 

omsorgsnämnden 2020. 
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ON § 79  Dnr 2019/43.006 

Informations- och diskussionsärenden 

Redogörelse 

1. Information från ordföranden 

a) Ordförande informerar om att hela nämnden är inbjuden 

till Musikskolans julshow på Thalia den 4 december.  

2. Information från förvaltningschef 

a) Förvaltningschef informerade om resultaten från Öppna 

jämförelser inom äldreomsorgen. 

b) Förvaltningschef informerade om det pågående 

värdegrundsarbetet i kommunen. 
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ON § 80 Dnr 2019/6.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

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

10-01 – 2019-10-31 

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

09-01 – 2019-09-30 

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 2019-09-01– 2019-10-31. 

Övriga delegationsbeslut 

För perioden 2019-09-24 – 2019-11-06 finns inga övriga delegationsbeslut att 

anmäla. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 
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ON § 81 Dnr 2019/26.006 

Meddelanden 

Redogörelse 

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

per 30 september 2019 samt per 31 oktober 2019 (dnr 2019/7.738) 

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

kommunfullmäktige och revisorerna av omsorgsnämndens ej 

verkställda beslut, 30 september 2019 (dnr 2019/78.730) 

3. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 31 oktober 2019 

(dnr 2019/2.006) 

4. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 15 oktober 2019 

(dnr 2019/2.006) 

5. Sjukfrånvarostatistik per september 2019 

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 

dessa till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

 

 


