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Dnr 6634

Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag (se s. 3).

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 30

2020-06-23

Dnr 2020-00078 739

Kvalitetsberättelse för omsorgsnämnden år 2019
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad Kvalitetsberättelse för år 2019
för omsorgsnämnden.

Sammanfattning
Kvalitetsberättelsen beskriver omsorgsnämndens utvecklingsprocess för att uppfylla
de krav och mål som finns gällande verksamheten enligt socialtjänstlagen (SoL),
lagen om stöd och service till viss funktionshindrade (LSS), socialstyrelsens
författningssamlingar samt de politiska mål som nämnden fastslagit.
Kvalitetsberättelsen beskriver även hur kvalitetsarbetet kommer att fortgå under år
2020.
Under 2019 har fokus varit på delaktighet och det goda mötet i samtalet mellan den
enskilde och verksamhetens olika professioner. Detta är ett fokusområde som
fortlöper under 2020.
En redovisning görs av det systematiska kvalitetsarbetet som genomförts under
2019 inom omsorgsförvaltningen. Händelser och vidtagna åtgärder redovisas samt
implementeringen med systematik inom kvalitetsarbetet inom verksamheten.
Kvalitetsarbete bedrivs för att skapa förutsättningar och kunskap för att
systematiskt arbeta med klagomål/synpunkter samt avvikelser vid brister i
utförandet av insats enligt SoL och LSS. Det finns en påbörjad struktur på enheterna
att systematiskt arbeta med egenkontroll när det gäller händelser och avvikelser,
införandet har dock kommit olika långt på olika enheter.
I kvalitetsberättelsen görs en redogörelse av resultatet på den nationella
kvalitetsmätningen Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) och fokus är på de nyckeltal
som fastslagits av fullmäktige och nämnd.

Bilagor
Kvalitetsberättelse för 2019
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-09 § 21
Tjänsteskrivelse, 2020-06-01

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 31

2020-06-23

Dnr 2020-00101 042

Ekonomisk månadsrapport per april och maj 2020 för
omsorgsnämnden
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
1. Godkänna månadsrapport per april 2020.
2. Godkänna månadsrapport per maj 2020.
3. Genom upprättad skrivelse anmäla till kommunfullmäktige att
omsorgsnämnden inte kommer att kunna nå en budget i balans för 2020.

Sammanfattning
Helårsprognosen per maj 2020 för omsorgsnämnden visar på en negativ avvikelse
mot budget på 12,6 miljoner kronor och innebär en förbättring med 1,8 miljoner
jämfört med prognosen per april 2020. Prognosen för särskilt boende har
förbättrats med 0,4 miljoner kronor jämfört med april-prognosen, prognosen för
hemtjänst har förbättrats med 0,6 miljoner kronor och prognosen för funktionsstöd
har förbättrats med 0,8 miljoner kronor. Prognosen är dock mycket osäker på grund
av rådande situation med coronavirus/covid-19. Bokförda merkostnader är för
tillfället 2,1 miljoner kronor och förhöjda sjuklöner jämfört med 2019 är ca 1,9
miljoner kronor. Prognosen utgår från att dessa kostnader kommer att ersättas.
Inom förvaltningen pågår arbete med de åtgärdsplaner som omsorgsnämnden
beslutat om (ON § 18/2020) samt med den långsiktiga strukturomvandlingen i
enlighet med kommunfullmäktiges strategi för ett värdigt liv för Alvesta kommuns
äldre medborgare (KF § 64/2018).

Bilagor
Förslag på anmälan, 2020-06-15
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-09 § 22
Tjänsteskrivelse, 2020-06-08
Månadsrapport per maj 2020
Månadsrapport per april 2020

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 32

2020-06-23

Dnr 2020-00108 007

Granskning av nämndernas hantering av budgetunderskotten
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
1. Anta förvaltningens förslag på yttrande som svar till revisionen.
2. Löpande bjuda in verksamhetscheferna till nämnden för att redovisa sina
respektive verksamhetsområden utifrån ekonomi, personal och kvalitet.
3. När omsorgsnämndens månadsrapport visar på en negativ avvikelse mot
budget ska redovisning av pågående åtgärder för budget i balans alltid ges i
samband med att månadsrapport/delårsrapport redovisas.

Sammanfattning
Mot bakgrund av att bland annat omsorgsnämnden har ett budgetunderskott har
revisionen genomfört en granskning av om omsorgsnämnden bedrivit sin
verksamhet ändamålsenligt. Granskningen omfattar även utbildningsnämnden och
nämnden för arbete och lärande samt kommunstyrelsen beträffande dess
uppsiktsplikt över nämnderna.
I granskningen görs bedömningen att omsorgsnämnden inte har bedrivit
verksamheten ändamålsenligt. Bedömningen grundas bland annat på att det inte
har fattats tillräckliga beslut utifrån tillgänglig ekonomisk information, att de beslut
som fattats inte har en tillräcklig spårbarhet, att åtgärder och deras effekter inte
aktivt följts upp samt att de åtgärdsplaner som presenterats för nämnden inte varit
tillräckliga.
Revisionen har begärt ett svar från omsorgsnämnden om vad nämnden avser att
göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-09 § 23
Tjänsteskrivelse, 2020-05-18
Förslag på yttrande, 2020-05-15
Missiv, 2020-04-24
Granskningsrapport, 2020-04-24

Beslutet skickas till
Revisionen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 33

2020-06-23

Dnr 2020-00107 000

Uppföljning av verkställighet av nämndbeslut
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av verkställighet av omsorgsnämndens
beslut.

Sammanfattning
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 arbetsutskottets
sammanträde den 2 december 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.
Uppdraget gällande att ta fram kriterier för biståndsbedömt trygghetsboende som
klarmarkerats i underlaget har skjutits upp till hösten.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut, 2020-06-09 § 24
Tjänsteskrivelse, 2020-05-26
Uppföljning, 2020-05-26
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Utdragsbestyrkande

8(13)

Sida

Protokoll
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden
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2020-06-23

Dnr 2020-00080 730

Information om nuläge i verksamheten med anledning av
covid-19/coronavirus
Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
På sammanträdet redogjordes för nuläget gällande covid-19/coronavirus och dess
påverkan på verksamheten. Lagret gällande skyddsmaterial är bra och tillräckligt för
att hantera sommaren.
Inom verksamhetsområde ordinärt boende (hemtjänst) finns ett flertal
resurskrävande ärenden för tillfället som inte har med covid-19 att göra.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020-00081 020

Information om sommarperioden 2020
Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Jämfört med föregående år ser läget bättre ut inför sommaren. Det har kunnat
rekryteras tillräckligt med vikarier för att täcka behovet och det finns för tillfället få
vakanser.
Introduktionen för sommarvikarierna sker delvis digitalt i år på grund av
coronaviruset. Tidigare år har det varit fysiska träffar, dock har det varit svårt med
närvaro på dessa vilket gör att en digital introduktion kan vara en fördel.
Introduktionen lägger extra fokus på vårdhygien med anledning av coronaviruset.
Omsorgsförvaltningen har även i år beslutat om ett bonussystem för vikarier som
arbetar längre sammanhängande perioder samt för ordinarie personal som flyttar
sin semester utifrån verksamhetens behov.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 36

2020-06-23

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 2020-06-09 (dnr 2020/2.006)
2. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt 2020-05-31
(dnr 2020/36.738)
3. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt 2020-04-30
(dnr 2020/36.738)
4. Statistik över omsorgsförvaltningens sjukfrånvaro 2020-04-30 (dnr
2019/7.738)
5. Skrivelse från SRF Värend, 2020-04-03 (dnr 2020/74.730)
6. Dom i mål nr 901-20, 2020-04-22 (dnr 2020/50.735)
7. Dom i mål nr 4287-18, 2020-05-07 (dnr 2018/139.792)
8. Dom i mål nr 5340-19, 2020-05-11 (dnr 2019/138.735)
9. Dom i mål nr 1334-20, 2020-06-05 (dnr 2020/87.000)
10. Dom i mål 1919-20, 2020-06-09 (dnr 2020/94.731)
11. Dom i mål 1920-20, 2020-06-09 (dnr 2020/93.731)
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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
2020-04-01 - 2020-05-31.
Övriga delegationsbeslut
För perioden 2020-04-22 - 2020-06-15 finns följande övriga delegationsbeslut att
anmäla:
1. Ordförandebeslut att utse justerare, 2020-05-28 (dnr 2020/1.006)
2. Ordförandebeslut om bevarande och gallring av handlingar gällande
färdtjänst och riksfärdtjänst för åren 2000-2010, 2020-05-28 (dnr
2020/113.004)
3. Ordförandebeslut om gallring av verifikationer, 2020-06-09 (dnr
2020/125.004)
4. Beslut att uppdatera omsorgsförvaltningens attestförteckning, 2020-06-12
(dnr 2020/17.002)

Bilagor
Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under april 2020
Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under maj 2020
Delegationsbeslut, 2020-05-28
Delegationsbeslut, 2020-05-28
Delegationsbeslut, 2020-06-09
Delegationsbeslut, 2020-06-12

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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2020-06-23

Dnr 2020-00008 006

Informations- och diskussionsärenden
Sammanfattning
Ordförande Lars-Olof Petersson (S) informerade om följande:
1. Den 23 september 2020 är inplanerat ett nämndsammanträde på
eftermiddagen samt budgetdiskussioner med nämnd, enhetschefer och
förvaltningsledningskontor på förmiddagen. På grund av det stora antalet
deltagare som är tänkt till förmiddagens diskussioner har beslutats att ställa
in förmiddagen och endast ha nämndsammanträdet på eftermiddagen.
2. Information gavs om läget gällande byggnation av trygghetsbostäder. Det
ser ut som att det kommer gå att bygga trygghetsboende vid Högåsen i
Alvesta. Ett företag har även ett uppdrag att titta på en eventuell
byggnation av trygghetsboende vid Tingsbacken i Alvesta. I Moheda
undersöks möjligheten till ombyggnationer på Furuliden för att kunna skapa
några trygghetsbostäder. Det är kommunfullmäktige som äger frågorna om
trygghetsboende.
3. På Högåsen i Alvesta finns ett rum som går att kyla ner i händelse av att det
blir en varm sommar. Det undersöks att även kunna skapa ett sådant rum
på Björkliden i Vislanda.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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