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Plats och tid Allbo Lärcenter, Hjärtenholmsvägen 4, Alvesta, onsdagen den 29 april 2020 kl 13:15 – 16.10 
Ajournering mellan § 18 och § 21 kl. 15:15 till 15:25 

Paragrafer §§ 16-26 
Behandlades i följande ordning: §§ 16-17, 20, 19, 18, 21-26 
 

Beslutande Niino Khatapuridze (S) ersätter Lars-Olof Petersson (S), ordförande §§ 16 - 23 
Peter Magnusson (S) ersätter Gunnel Nordahl (S) 
Martina Holmkvist Lundström (S) 
Otto Berglund (S) 
Mikael Lindberg (C), 1:e vice ordförande 
Monica Pihl (C) 
Jonny Almlöf (S) ersätter Ola Andersson (V) 
Christer Brincner (KD), 2:e vice ordförande 
Claudia Crowley Sörensson (M) ersätter Kia Johnsson (M) 
Margaretha Berggren (C) ersätter John-Erik Pettersson (M) 
Britt Karlsson (AA) 
Margareta Viridén (AA) §§ 16 - 21 
Yvonne Erlandsson (SD) 
 

Närvarande ersättare  

Övriga närvarande Anneli Loberg, förvaltningschef 
Liridona Kurti, nämndsekreterare  
Marianne Stark, strateg §§ 16 - 17 
Arnold Lennartsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS §§ 19 - 20 
Torbjörn Ekman, ekonom § 18   

  

Justeringens tid och plats  

Fredagen den 8 maj 2020  

Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2 Alvesta 

Utsedd att justera: Margareta Viridén (AA) §§ 16 - 21, Yvonne Erlandsson (SD) §§ 22 - 26 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Liridona Kurti  

 Ordförande 
  

 Mikael Lindberg (C)  

 Justerare 
  

 Margareta Viridén (AA) §§ 16-21  

 Justerare 
  

 Yvonne Erlandsson (SD) §§ 22-26  
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Anslagsbevis för Omsorgsnämnden 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.  

Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-04-29 

Datum då anslaget sätts upp 2020-05-09 Datum då anslaget tas ned 2020-06-01 

Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 

 

Underskrift 
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§ 16 Dnr 6634  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Utskickad dagordning fastställdes med följande ändring: 

Ärende 5 - Ekonomisk månadsrapport per mars 2020 för omsorgsnämnden, 
behandlades som ärende 7. 

Ärende 7 - Information om nattfastamätning, behandlas som ärende 5.  
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§ 17 Dnr 2020-00064 706 

 

Förslag om införande av hygienpaket på särskilt boende samt 
uttag av taxa 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Erbjuda personer med beslut om särskilt boende enligt socialtjänstlagen (ej 
korttidsboende som har dygnstaxa) ett hygienpaket innehållande 
tvättlappar, toalettpapper, hushållspapper, tvättkräm, sköljmedel, 
tvättmedel, allrengöring och toalettrengöring.  

2. Behov av inköp av hygienartiklar för personer med beslut om särskilt 
boende enligt socialtjänstlagen i första hand ska verkställas genom 
hygienpaket.  

3. Beslut enligt beslutspunkt 1 och 2 gäller från och med 1 november 2020 
under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om uttag av taxa för 
hygienpaket enligt förslaget i beslutspunkt 4. 

4. Föreslå kommunfullmäktige att besluta att ta ut en taxa för det hygienpaket 
som omsorgsnämnden erbjuder till personer med beslut om särskilt 
boende enligt socialtjänstlagen på 175 kronor per månad att gälla från den 
1 november 2020. 

5. Föreslå kommunfullmäktige besluta att omsorgsnämndens taxa för 
hygienpaket ska justeras årligen enligt gällande konsumentprisindex från 
och med den 1 januari 2022. 

6. Nuvarande dygnstaxa för hygienpaket på korttidsboende enligt 
socialtjänstlagen ska inte tas ut på korttidsboende enligt 9 § 6 p lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade.  

Sammanfattning 

Sedan 2014 finns en taxa på 15 kronor per dygn för hygienpaket för de som vistas 
på korttidsboende enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade (LSS). Hygienpaket är frivilligt att utnyttja, vilket en del 
omsorgstagare gör medan andra tar med egna hygienartiklar. I hygienpaketet ingår 
artiklar för personlig hygien, rengöring/städ och sänglinne/handduk inklusive tvätt 
av dessa.  

Tillhandahållande av hygienartiklar på särskilt boende enligt SoL hanteras på olika 
sätt i verksamheten idag. Hanteringen är inte optimal ur varken effektivitets- eller 
arbetsmiljösynpunkt. För att komma tillrätta med det är förslaget att ett 
hygienpaket införs och att det ska innehålla samma artiklar på samtliga boenden 
(tvättlappar, toalettpapper, hushållspapper, tvättkräm, sköljmedel, tvättmedel, 
allrengöring, toalettrengöring). En kartläggning som omsorgsförvaltningen gjort 
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visar att självkostnadspris för en normal förbrukning av dessa artiklar är 175 kronor 
per månad.  

Vid behov av inköp av andra likvärdiga hygienartiklar än de som ingår i 
hygienpaketet ska inköpet utföras av den enskilde eller närstående/god man. Andra 
inköp förutom hygienartiklar likvärdiga de som ingår i hygienpaketet utförs av 
personalen vid behov enligt beslutad insats.  

Yrkanden 

Otto Berglund (S) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Christer Brincner (KD) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Claudia Crowley Sörensson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.    

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, uppd. 2020-04-21 

ON AU § 16, 2020-04-16 

Tjänsteskrivelse, 2020-04-08 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 18 Dnr 2020-00077 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per mars 2020 för omsorgsnämnden 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna ekonomisk månadsrapport per mars 2020 för omsorgsnämnden. 

2. Godkänna framtaget förslag på åtgärdsplan. 

3. Ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att till omsorgsnämnden löpande 
redovisa hur arbetet med beslutade åtgärder går samt åtgärdernas 
ekonomiska effekter. 

4. Ge omsorgsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att differentiera 
taxan för hemtjänst mellan service- och omsorgsinsatser.   

Sammanfattning 

Helårsprognosen per den 31 mars 2020 visar en negativ avvikelse mot budget på 15 
miljoner kronor för omsorgsnämnden under förutsättning att de åtgärder som är 
pågående ger förväntad effekt. Prognosen är dock mycket osäker på grund av 
rådande situation med coronaviruset. 

Omsorgsförvaltningen arbetar med den åtgärdsplan som omsorgsnämnden har 
beslutat om (ON § 72/2019) samt med de åtgärder på lång sikt som finns med i 
Strategi för ett värdigt liv för Alvesta kommuns äldre medborgare. Ytterligare 
åtgärder behöver vidtas för att på sikt kunna nå en budget i balans. 

Kommunstyrelsen har beslutat att ge alla nämnder i uppdrag att upprätta 
åtgärdsplaner för att förbättra sitt ekonomiska resultat och delge dessa till 
kommunstyrelsens möte den 2 juni (KS § 52/2020). Omsorgsförvaltningen har 
uppdaterat samt kompletterat tidigare beslutad åtgärdsplan (ON § 72/2019) med 
ytterligare åtgärder. Åtgärderna förväntas få en effekt på 7,8 miljoner kronor under 
2020 vilket skulle innebära att ovan redovisad prognos om en negativ avvikelse mot 
budget på 15 miljoner kronor skulle bli resultatet för 2020 för omsorgsnämnden.  

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, uppd. 2020-04-28 

Förslag på åtgärdsplan, 2020-04-28 

KS § 52, 2020-04-14 

ON AU § 14, 2020-04-16 

Tjänsteskrivelse, 2020-04-14 

Nyckeltal, 2020-04-14 

Ekonomisk månadsrapport per mars 2020, 2020-04-08  
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 19 Dnr 2020-00080 730 

 

Information om nuläge i verksamheten med anledning av 
covid-19/coronavirus 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen om nuläge i verksamheterna 
med anledning av covid-19/coronavirus.   

Sammanfattning 

I Alvesta kommun finns det konstaterade fall av Covid-19 på två särskilda boenden 
och inom hemtjänsten. I dagsläget är det sammanlagt fem konstaterade dödsfall 
relaterade till Covid-19 inom kommunen. Goda nyheter är att en del av de 
omsorgstagare som varit smittade med Covid-19 har blivit friskförklarade, enheter 
som tidigare varit isolerade har nu kunnat öppnas upp igen. När omsorgstagare fått 
bekräftat Covid-19 har den aktuella enheten isolerats för att undvika smittspridning 
till övriga enheter. Vid misstänkt symptom isoleras omsorgstagaren omedelbart i sin 
lägenhet. Smittskyddsutrustning skall användas vid misstänkt fall av Covid-19, 
skyddsutrustning finns att tillgå på samtliga boenden. Det arbetas dagligen för att 
skyddsutrustning och annat nödvändigt material ska finnas tillgängliga för 
personalen  
 
Hygiensjuksköterskor har varit på samtliga boenden i Alvesta kommun för att 
utbilda och informera personalen gällande smittskydd. För att skapa trygghet hos 
personalen arbetas det löpande med att informera och uppdatera aktuell 
information samt att den ska finnas tillgänglig för personalen. Personal som har 
varit hemma med symptom testas för Covid-19 för att det ska vara säkert för dem 
att kunna återgå till arbete. Det finns möjlighet till fyra tester per dag, syftet med 
testen är alltså till för att se om personalen kan återgå till arbete.  
 
Det har skett en inventering av all personal inom Alvesta kommun som har 
utbildning eller tidigare erfarenheter av omsorgsarbete och som kan vara till 
förfogande för arbete inom omsorgen framöver. Av inventeringen som 
genomfördes framkom att det finns cirka 50 anställda på de andra förvaltningarna 
som har tidigare erfarenhet av omsorgsarbete.  Omsorgsförvaltningen har även 
publicerat annonser för arbete inom vården under rådande pandemi för att kunna 
avlasta den befintliga personalen.   



 

Omsorgsnämnden  

Protokoll 
Sida 

10(16) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 20 Dnr 2020-00092 779 

 

Information om nattfastamätning 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen om nattfastamätning.    

Sammanfattning 

På sammanträdet redogörs för resultatet av nattfastamätningen som genomförts 
under vecka 7, 2020. Enheter som tidigare år har haft låga siffror visar positiva 
nyheter, resultatet visar att antalet boende där nattfastan är under elva timmar har 
ökat från 27 procent 2019 till 35 procent 2020. Nattfastamättningsblanketter har 
använts för att följa hur nattfastan ligger till på personnivå. Mätningen har varit 
mycket uppskattad av omsorgstagarna. Framöver kommer det att ställas krav på de 
enheter som levererar låga siffror för att hitta lösningar på hur resultatet kan 
förbättras.   

Bilagor 

Presentation som visades vid sammanträdet 
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§ 21 Dnr 2020-00081 020 

 

Information om sommarperioden 2020 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen om sommarperioden 2020.    

Sammanfattning 

Rekryteringen av sommarvikarier pågår för fullt. Svårigheterna i år är att de vikarier 
som är under 18 år inte kommer att kunna arbeta inom omsorgen på grund av 
rådande pandemi. Av den anledning behövs det fler vikarier till sommaren. Under 
sommaren kommer extra resurser behövas för att avlasta befintlig personal och se 
till att personalen inom omsorgen får semester. HR-avdelningen har varit behjälplig 
med att intervjua permitterade personer som möjligtvis kan vara till 

omsorgsförvaltningens förfogande.        
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§ 22 Dnr 2020-00085 770 

 

Information om god och nära vård och omsorg 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen om god och nära vård och 
omsorg.   

Sammanfattning 

På sammanträdet informeras om överenskommelsen gällande ”God och nära vård 
och omsorg i Kronoberg”. Antalet äldre och barn ökar, det innebär färre 
skattebetalare vilket leder till utmaningar för vården inom de närmsta åren. För att 
klara av belastningen inom vården krävs nytänkande arbetssätt. Grunden är att mer 
vård behöver ske nära hemmet. Målet är att patienten får en god, nära och 
samordnad vård och omsorg som stärker hälsan. Målet är vidare att patienten är 
delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser. Primärvården är navet i 
vården och omsorgen. Primärvården samspelar både med annan specialistvård, 

socialtjänst och med övrig kommunal hälso-och sjukvård.  

Bilagor 

Presentation - God och nära vård och omsorg 
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§ 23 Dnr 2020-00079 730 

 

Information om nuläge gällande trygghetsboende 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen om nuläge gällande 
trygghetsboende.     

Sammanfattning 

Byggnation av ett trygghetsboende omfattande 11 lägenheter pågår i Vislanda intill 
det särskilda boendet Björkliden. Lägenheterna ska vara biståndsbedömda och 
förvaltningen arbetar med ett förslag till nämnden om vilka kriterier som ska gälla 
för det. Det pågår även arbete med vilken utemiljö det ska vara samt nivå på hyran 
för lägenheterna. Det förs diskussioner kring möjligheterna till trygghetsbostäder i 
Moheda och i Alvesta. Det är i nuläget oklart om kommande byggnationer ska vara 
biståndsbedömda eller förmedlas via ordinarie bostadskö.  
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§ 24 Dnr 2020-00008 006 

 

Informations- och diskussionsärenden 

Ordförande och förvaltningschef hade ingen information vid dagens sammanträde 
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§ 25 Dnr 2020-00006 002 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna 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 
2020-02-01 - 2020-03-31. 

Övriga delegationsbeslut 

För perioden 2020-02-20 - 2020-04-22 finns följande övriga delegationsbeslut att 
anmäla: 

1. Ordförandebeslut om tillfällig begränsning av förenklad handläggning 
gällande inköp/ärenden, 4 mars 2020 (dnr 2020/75.730) 

2. Beslut att ej lämna ut allmän handling, 15 april 2020 (dnr 2020/84.000) 

3. Beslut att ej lämna ut allmän handling, 17 april 2020 (dnr 2020/87.000) 

4. Beslut att uppdatera omsorgsförvaltningens attestförteckning, 22 april 
2020 (dnr 2020/17.002)  

Bilagor 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under februari 2020 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under mars 2020 

Ordförandebeslut, 2020-04-03 

Delegationsbeslut, 2020-04-15 

Delegationsbeslut, 2020-04-17 

Delegationsbeslut, 2020-04-22 
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§ 26 Dnr 2020-00007 006 

 

Meddelanden till omsorgsnämnden 

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger dessa till 
handlingarna.  

Sammanfattning 

1. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 16 april 2020 (dnr 2020/2.006)  

2. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt per 31 mars 2020 
(dnr 2020/36.738)  

3. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt per 29 februari 
2020 (dnr 2020/36.738)  

4. Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige och 
revisorerna av omsorgsnämndens ej verkställda beslut per 31 mars 2020 (dnr 
2020/35.730) 

5. Statistik över omsorgsförvaltningens sjukfrånvaro per 29 februari 2020 (dnr 
2019/7.738) 

6. Protokoll från kommunala pensionärsrådets sammanträde 10 mars 2020 (dnr 
2020/5.103) 

 


