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Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 16 december 2019 kl. 13.15 – 16.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 90 och § 91 kl. 14.25 – 14.40 

 

82 - 93 

 
 
Beslutande 

 

 

Lars-Olof Petersson (S), ordf. 

 

 

 
 Gunnel Nordahl (S)  
 Peter Magnusson (S) ersätter 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) 

Margareta Viridén (AA) 

Yvonne Erlandsson (SD) 

 

   
   
  
Övriga deltagare Mats Hoppe, förvaltningschef 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare 

Susanne Ek Lundh, samordnare för anhörigstöd §§ 87, 91 

Christina Andersson, socialt ansvarig samordnare § 91 

Arnold Lennartsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 91 
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Justering   
Justerare Kia Johnsson (M)  
Plats och tid Alvesta 2019-12-20 kl. 09.00  
 
 
Underskrifter 
 

  

Sekreterare 
 

 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      

 Lars-Olof Petersson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Kia Johnsson (M) 

 
 

 
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 2019-12-16 

Anslaget under tiden 2019-12-21 – 2020-01-11 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  

  Utdragsbestyrkande 
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ON § 82  

Godkännande av dagordning 

Redogörelse 

Ärende 8. Redovisning av kvalitetsuppföljning inom verksamheten 

behandlades som nytt ärende 12. 

1. Närvaro 

2. Val av justerare 

3. Godkännande av dagordning 

4. Omsorgsnämndens ekonomiska uppföljningar 2020 

5. Återrapportering av intern kontroll 2019 (omsorgsnämnden 

och kommunövergripande) 

6. Överenskommelse avseende palliativt centrum för 

samskapande vård 

7. Redovisning av sjukfrånvarostatistik för omsorgsförvaltningen 

8. Information om anhörigstöd 

9. Förslag på uppdatering av omsorgsnämndens 

delegationsordning 

10. Uppföljning av verkställighet av nämndbeslut 

11. Informations- och diskussionsärenden 

12. Redovisning av kvalitetsuppföljning inom verksamheten 

13. Redovisning av delegationsbeslut 

14. Meddelanden 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner dagordningen. 
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ON § 83 Dnr 2019/141.042 

Omsorgsnämndens ekonomiska uppföljningar 2020 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 72, 2 december 2019 

2. Tjänsteskrivelse, 29 november 2019 

Redogörelse 

Enligt kommunens direktiv för ekonomisk rapportering består den 

ekonomiska uppföljningen av årsrapport, delårsrapport samt 

ekonomisk månadsrapport för månaderna mars, april, maj och 

oktober. Därutöver ska nämnderna fastställa egna rutiner för 

ekonomisk uppföljning inom den egna förvaltningsorganisationen. 

Detta ska göras senast i januari (KS § 33/2019). 

Beslut 

1. Omsorgsnämnden beslutar att nämndens månadsuppföljningar 

enligt kommunstyrelsens direktiv även ska innehålla följande 

nyckeltal: 

a. beslutade timmar hemtjänst i ordinärt boende – byts till 

utförd tid när system och förutsättningar finns 

b. antal personer med hemtjänst i ordinärt boende 

c. kösituation till särskilt boende 

d. beslutade timmar personlig assistans, 

socialförsäkringsbalken (SFB) 

e. köpta platser 

2. Omsorgsnämnden beslutar att efter februari och juni ska totala 

personalkostnader, hemtjänsttimmar per dag samt aktuell 

kösituation till särskilt boende redovisas till omsorgsnämndens 

ordförande. 
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ON § 84 Dnr 2018/118.049 

Återrapportering av intern kontroll 2019 (omsorgsnämnden 
och kommunövergripande) 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 73, 2 december 2019 

2. Tjänsteskrivelse, 14 november 2019 

3. Återrapportering av omsorgsnämndens interna kontroll 2019, 14 

november 2019 

4. Kommunövergripande internkontrollplan 2019 

5. Omsorgsnämndens internkontrollplan 2019  

Redogörelse 

Enligt Kommunallagen 6 kap 6 § ska den interna kontrollen säkra en 

effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god 

intern kontroll ska således bidra till att ändamålsenligheten i 

verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert. Denna 

rapport avser omsorgsnämndens uppföljning av internkontrollplan 

2019 som ansvarig nämnd för omsorgsförvaltningens verksamhet. I 

enlighet med reglementet för intern kontroll finns dels en 

kommunövergripande internkontrollplan, och dels en nämndspecifik 

kontrollplan.  

Den kommunövergripande internkontrollplanen innehåller sex 

kontrollmoment och den nämndspecifika för omsorgsnämnden fem 

kontrollmoment. Av de åtta internkontrollmoment som varit möjliga 

att bedöma har uppfyllelsegrad varit god alternativt tillräcklig i 87.5 

procent och inte godkänd i 12.5 procent. Sammantaget bedöms 

resultatet av den interna kontrollen som tillräcklig. Den bristfälliga 

dokumentationen kring den enskildes behov är dock anmärkningsvärd 

och föranleder särskilda insatser.   

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner återrapporteringen av den interna 

kontrollen för 2019. 
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ON § 85 Dnr 2019/139.106 

Överenskommelse avseende palliativt centrum för 
samskapande vård 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 74, 2 december 2019 

2. Tjänsteskrivelse, 20 november 2019 

3. Överenskommelse avseende palliativt centrum för samskapande 

vård 

Redogörelse 

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 och Region Kronoberg med finansiering från 

Familjen Kamprads stiftelse som först pågick 2013-2017 men har fått 

fortsatt finansiering för 2018-2022. En del av projektet finansieras av 

Region Kronoberg och länets kommuner. För Alvesta kommuns del 

innebär det en kostnad på 152 255 kr för 2020. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att finansiera projektet palliativt centrum 

för samskapande vård med 152 255 kr för år 2020. 

Protokollet ska skickas till 

Region Kronoberg 
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ON § 86 Dnr 2019/77.020 

Redovisning av sjukfrånvarostatistik för 
omsorgsförvaltningen 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 75, 2 december 2019 

2. Sjukfrånvarostatistik per oktober 2019 

Redogörelse 

Sjukfrånvaron i procent per oktober 2019 är 8,46 procent. 

Sjukfrånvaron har ökat något sedan föregående år. Svårigheter att 

rekrytera personal i kombination med volymökningar inom framför 

allt hemtjänsten är faktorer som har en negativ påverkan på 

sjukfrånvaron. 

Det går även att se en nedgång för frisknärvaron i statistiken. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen om 

sjukfrånvarostatistik för omsorgsförvaltningen. 
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ON § 87 Dnr 2019/149.006 

Information om anhörigstöd 

Beslutsunderlag 

1. Presentation, 16 december 2019 

Redogörelse 

Samordnare för anhörigstöd, Susanne Ek Lundh, informerade om 

verksamheten för anhörigstöd. Enligt 5 kap. 10 § socialtjänstlagen ska 

socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som 

vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 

stödjer en närstående som har funktionshinder.  

Anhörigstöd är fysiskt, psykiskt och socialt stöd som syftar till att 

underlätta den anhöriges situation. Stödet är utformat antingen som ett 

direkt stöd till den anhörige exempelvis i form av samtal, 

informationsträffar och liknande eller som ett indirekt stöd i form av 

biståndsbedömda insatser som ges till den närstående. 

Inom verksamheterna finns anhörigombud på de flesta enheterna. 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen om verksamheten för 

anhörigstöd. 
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ON § 88 Dnr 2019/137.002 

Förslag på uppdatering av omsorgsnämndens 
delegationsordning 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 78, 2 december 2019 

2. Tjänsteskrivelse, 22 oktober 2019 

3. Delegationsordning för omsorgsnämnden (förändringar 

gulmarkerade) 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om en omorganisation av 

myndighetshandläggningen gällande insatser enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS, som innebär att 

omsorgsnämnden från och med 1 januari 2020 även ska fatta beslut 

om insatser till personer under 20 år. I och med förändringen finns ett 

behov av att komplettera nämndens myndighetshandläggares 

delegation enligt LSS med beslut om korttidstillsyn för skolungdom 

över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt 

under lov (9 § 7 p. LSS) och beslut om boende i familjehem eller 

bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo 

utanför föräldrahemmet (9 § 8 p. LSS).   

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar om följande tillägg i delegationsordningen: 

1. Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför 

det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov (9 

§ 7 p. LSS) delegeras till myndighetshandläggare. 

2. Beslut om boende i familjehem eller bostad med särskild 

service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför 

föräldrahemmet (9 § 8 p. LSS) delegeras till 

myndighetshandläggare.   
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ON § 89 Dnr 2019/81.000 

Uppföljning av verkställighet av nämndbeslut 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 79, 2 december 2019 

2. Uppföljning, 22 november 2019 

Redogörelse 

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 

omsorgsnämndens sammanträde den 13 juni 2019 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. De 

särskilda uppdrag som omsorgsnämnden beslutar om i samband med 

verksamhetsplan med internbudget tas inte med i denna uppföljning 

eftersom de följs upp i årsrapporten. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna uppföljningen av verkställighet av nämndbeslut. 

2. Uppdraget som omsorgsnämnden gett till förvaltningen gällande 

uppföljning av schemaläggning för särskilt boende (ON § 

58/2017) är inte aktuellt längre och genomförs inte.    
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ON § 90 Dnr 2019/43.006 

Informations- och diskussionsärenden 

Redogörelse 

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

a. De goda resultaten på Öppna jämförelser har 

uppmärksammats med tårta i verksamheten. Ordförande 

och vice ordförande har besökt några enheter i samband 

med detta. 

2. Förvaltningschef Mats Hoppe informerade om följande: 

a. Läget gällande boendeplatser har förbättras något och det 

är för närvarande ca 25 personer som väntar på bostad. Det 

finns några lägenheter lediga för tillfället som ska erbjudas.  

b. Det finns en beredskap inom förvaltningen inför 

julhelgerna och det finns även fyra lediga platser på 

korttidsboende. 

c. Verksamheten gällande tvätt av hjälpmedel får inte längre 

bedrivas i befintliga lokaler på Högåsen eftersom dessa 

inte är anpassade för den typen av verksamhet. 

Förvaltningen håller på och undersöker möjliga lösningar 

gällande hjälpmedelshanteringen. 

d. En genomgång gjordes av utvecklingen av verksamheten 

inom hemsjukvården från ÄDEL-reformen 1992 när 

kommunen tog över del av verksamheten från dåvarande 

landstinget. 
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ON § 91 Dnr 2019/89.730 

Redovisning av kvalitetsuppföljning inom verksamheten 

Beslutsunderlag 

1. Presentation, 16 december 2019 

2. ON AU § 77, 2 december 2019 

Redogörelse 

På sammanträdet redogjordes för höstens kvalitetsuppföljning inom 

verksamheten. Under hösten har anhörigstöd varit särskilt 

fokusområde. En uppföljning har även gjorts av de 

utvecklingsområden som framkom i vårens uppföljning. Det går bland 

annat att se att den sociala dokumentationen har förbättrats något samt 

att det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna har utvecklats i 

positiv riktning. Fritidsverksamheten inom Funktionsstöd har också 

utvecklats. 

I uppföljningen ingår en granskning av social dokumentation, 

dokumentation inom hälso- och sjukvården samt av 

genomförandeplaner. Inom särskilt boende har 47 procent av 

omsorgstagarna genomförandeplaner av god kvalitet, inom ordinärt 

boende 26 procent och inom Funktionsstöd 40 procent. Alla 

omsorgstagare ska ha en aktuell genomförandeplan av god kvalitet. 

Vidare har tittats på antal rapporterade avvikelser inom de olika 

lagrummen. Inom särskilt boende har antalet rapporterade avvikelser 

minskat något medan det har ökat inom ordinärt boende och inom 

Funktionsstöd. Sedan 1 juli 2019 har inkommit totalt 14 klagomål – 

fem inom särskilt boende, ett inom ordinärt boende, åtta inom 

Funktionsstöd och inga inom hälso- och sjukvården eller på 

myndighetskontoret. Från årsskiftet kommer det att gå att registrera 

inkomna klagomål i verksamhetssystemet vilket bedöms kunna öka 

antalet inkomna synpunkter och klagomål. 

En uppföljning av semesterperioden ur ett kvalitetsperspektiv har 

också gjorts. Det har bland annat varit svårigheter i rekryterings-

processen, en ökad omsorgstyngd samt i vissa fall bristande planering 

som gett en negativ påverkan. Kommunikationsproblem utifrån 

språkkunskaper har också varit ett problem på några enheter. 

Gällande anhörigstöd har alla enheter inom särskilt boende nu 

anhörigombud som bland annat håller i anhöriggrupper. Anhörigas 

behov tas upp på teamträffar och i mötet med biståndshandläggaren. 

Inom Funktionsstöd har det varit en informationsträff för anhöriga.  
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Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen om kvalitetsuppföljningen. 
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ON § 92 Dnr 2019/6.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

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

11-01 – 2019-11-30 

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 2019-11-01– 2019-11-30. 

Övriga delegationsbeslut 

För perioden 2019-11-06 – 2019-12-09 finns inga övriga delegationsbeslut att 

anmäla. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 
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ON § 93 Dnr 2019/26.006 

Meddelanden 

Redogörelse 

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

per 30 november 2019 (dnr 2019/7.738) 

2. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 2 december 2019 

(dnr 2019/2.006) 

3. Statistik över medelvårdtid som utskrivningsklar i Kronobergs län, 

september 2019 (dnr 2019/150.738) 

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 

dessa till handlingarna 

 

 

 

 


