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Omsorgsnämndens protokoll 

  

Plats och tid K1, Parkgatan 6, Alvesta, onsdagen den 23 september 2020 kl 13:15 – 15:45 
Ajournering mellan §§ 42-43, kl 14:40 – 14:55 

Paragrafer §§ 39-49  

Beslutande Lars-Olof Petersson (S), ordförande 
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 
Kia Johnsson (M) 
John-Erik Pettersson (M) 
Britt Karlsson (AA) 
Annica Fridell (AA) ersätter Margareta Viridén (AA) 
Yvonne Erlandsson (SD) 
 

Närvarande ersättare Claudia Crowley Sörensson (M) 
 

 

Övriga närvarande Anneli Loberg, förvaltningschef 
Peggy Hall, förvaltningssekreterare 
Senada Hodzic, verksamhetschef ordinärt boende, § 40 
Marianne Stark, strateg, §§ 40-41 
Torbjörn Ekman, ekonom, §§ 40-41 
 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: 28 september 2020 kl 16:30. Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta. 

Utsedd att justera: Martina Holmkvist Lundström (S) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Peggy Hall  

 Ordförande 
  

 Lars-Olof Petersson (S)  

 Justerare 
  

 Martina Holmkvist Lundström (S)  
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Anslagsbevis för omsorgsnämnden 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta 
anslagsbevis. 

Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-09-23 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-29 Datum då anslaget tas ned 2020-10-21 

Tid för överklagande 2020-09-30 – 2020-10-20 

Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 
 

Underskrift 
  

 Peggy Hall  
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§ 39 Dnr -  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag (för ärendelista se s. 3).     
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§ 40 Dnr 2020-00166 006 

 

Information från verksamhetsområde ordinärt boende 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 

Verksamhetschef för ordinärt boende (hemtjänst), Senada Hodzic, informerade om 
verksamhetsområdet.  

Information gavs bland annat om coronapandemins påverkan på verksamheten. I 
början av pandemin togs handlingsplaner fram för hur exempelvis stor 
personalfrånvaro skulle kunna hanteras. Det har dock varit en förhållandevis liten 
omfattning av utbrott av covid-19 i ordinärt boende. Under någon period har det 
varit ansträngt och verksamheten har hanterat det genom att vissa insatser 
exempelvis kortats ner istället för att avboka dem.  

En telefonlinje startades upp dit personer i riskgrupp kunde ringa för att få 
information eller bara för att prata med någon.  För tillfället tittar verksamheten på 
hur man ska kunna starta upp mötesplatser och andra aktiviteter på ett säkert sätt 
under rådande omständigheter. 

En samlokalisering av Alvesta tätorts hemtjänst har genomförts i början av året. 

Under perioden 2018-2020 har nya digitala låssystem och trygghetslarm införts, 
vilket har varit ett omfattande arbete. Ett digitalt planeringssystem har också införts 
i syfte att underlätta för personalen. Arbetet med att införa tillsynskameror och 
digitala läkemedelsrobotar har fortsatt. 

Omsorgsförvaltningen förfogar över en aktivitetslokal på Söderbacka där det 
kommer att anordnas aktiviteter, dock för ett begränsat antal personer åt gången.  

Vidare informerades om pågående arbete med att se över den geografiska 
områdesindelningen för hemtjänsten i syfte att bland annat anpassa till att fler 
omsorgstagare bor hemma längre, att förbättra kontinuiteten samt att förbättra 
arbetsmiljön genom hälsosamma scheman och samtidigt höja grundbemanning i 
syfte att minska andelen timvikarier.    
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§ 41 Dnr 2020-00162 042 

 

Delårsrapport 2020 för omsorgsnämnden 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport per augusti 2020 för 
omsorgsnämnden.  

Sammanfattning 

Delårsrapporten per 31 augusti 2020 visar på en negativ avvikelse mot budget på 7 
miljoner kronor för omsorgsnämnden för helåret 2020 vilket innebär en förbättring 
med 5,5 miljoner kronor jämfört med prognosen per 31 maj 2020. Prognosen är på 
grund av coronapandemin mycket osäker och bygger på att nämnden får täckning 
för eftersökta kostnader. Omsorgsförvaltningen fortsätter att arbetet med de 
åtgärder som omsorgsnämnden beslutat om för budget i balans (ON § 18/2020), 
bland annat pågår arbete med bemanningsekonomi, ändrade riktlinjer för 
biståndsbedömning samt plombering av lägenheter i särskilt boende. 

Coronapandemin har under perioden haft en stor påverkan på verksamheten. Tidig 
spridning av viruset i kommunen, hög sjukfrånvaro och otillräcklig testning av såväl 
omsorgstagare som personal samt osäkerhet kring leveranser av skyddsmaterial har 
påverkat verksamheten på många sätt. På grund av situationen har 
omsorgsförvaltningen inte fullt ut kunnat arbeta med alla aktiviteter i 
verksamhetsplanen för 2020.   

Bilagor 

Arbetsutskottets beslut § 29, 2020-09-15 

Delårsrapport för omsorgsnämnden 2020, 2020-09-16 

Tjänsteskrivelse, 2020-09-14 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 42 Dnr 2019-00139 106 

 

Överenskommelse gällande palliativt centrum för samskapande 
vård 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att finansiera projektet palliativt centrum för 
samskapande vård med 152 255 kr för år 2021 och med 152 255 kr för år 2022.  

Sammanfattning 

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.  

Omsorgsnämnden har beslutat om finansiering med 152 255 kr av Palliativt 
centrum för år 2020 (ON § 85/2019). Alvestas del av finansieringen är densamma 
även för åren 2021 och 2022.   

Bilagor 

Arbetsutskottets beslut § 31, 2020-09-15, 

Tjänsteskrivelse, 2020-09-07 

Omsorgsnämndens beslut § 85, 2019-12-16 

Överenskommelse avseende palliativt centrum för samskapande vård  
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§ 43 Dnr 2019-00088 730 

 

Biståndsbedömt trygghetsboende 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Omsorgsnämndens trygghetsbostäder ska inte vara biståndsbedömda 
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. 

2. Omsorgsnämndens trygghetsbostäder riktar sig till personer från 75 år och 
uppåt. De tilldelas enligt särskild köprincip. Undantag från både ålder och 
köprincip kan göras för personer som av omsorgsförvaltningen bedöms ha 
stort behov av trygghetsboende. 

3. Beslutspunkt 1 och 2 ersätter omsorgsnämndens beslut från den 13 juni 
2019 om biståndsbedömt trygghetsboende (ON § 50). 

4. Förvaltningschef får i uppdrag att fastställa hyresnivåer för 
omsorgsnämndens trygghetsbostäder. 

5. Förvaltningschef får i uppdrag att teckna avtal med Allbohus fastighets AB 
kring hantering av omsorgsnämndens trygghetsbostäder gällande 
administrering (kö, hyror etc) och service.   

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden har tidigare fattat beslut om att förvaltningens 
trygghetsboenden ska vara biståndsbedömda boenden och rikta sig till personer 
över 65 år skrivna i kommunen. För personer 85 år eller äldre är boendet 
åldersbestämt och biståndet fattas enligt förenklad handläggning. Vid tilldelning av 
lägenhet går behov före ålder. Omsorgsnämnden gav samtidigt förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en vägledning för insatsen både vad gällerbeslutsfattandet och 
verkställigheten. (ON § 50/2019) 

Målgruppen för insatsen trygghetsboende är äldre människor som har hemtjänst 
och ändå upplever otrygghet i hemmet eller har ett vårdnadsbehov som 
understiger heldygnsvård. 

På arbetsutskottets sammanträde den 15 september (AU § 32), mot bakgrund av en 
förändrad situation idag jämfört med föregående, lyfte ordförande frågan kring om 
trygghetsbostäderna ska vara biståndsbedömda eller ej. Arbetsutskottet beslutade 
då att ge förvaltningen i uppdrag att till omsorgsnämndens sammanträde den 23 
september 2020 ta fram ett beslutsförslag där trygghetsboendet inte är 
biståndsbedömt men med förtur till de med störst behov.     

Yrkanden 

Otto Berglund (S) yrkar bifall till beslutsförslaget.    

Bilagor 

Tjänsteskrivelse, 2020-09-23 
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Arbetsutskottets beslut § 32, 2020-09-15 

Omsorgsnämndens beslut § 50, 2019-06-13   
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§ 44 Dnr 2020-00156 749 

 

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner framtaget förslag på rutin för hantering av 
synpunkter och klagomål.  

Sammanfattning 

Hanteringen av synpunkter och klagomål är en del av det systematiska 
förbättringsarbetet och en förutsättning för kvalitetssäkring och förbättring av 
omsorgsnämndens verksamhet. Arbetet med att ta tillvara synpunkter och klagomål 
syftar till att förebygga fel och brister samt till att identifiera nya eller ej 
tillgodosedda behov. Synpunkter och klagomål har även en demokratisk funktion 
genom att fånga in medborgarnas åsikter om de kommunala tjänsterna. Det är 
nämndens ansvar att verka för ett klimat där synpunkter och klagomål ses som en 
tillgång i förbättringsarbetet. 

Kommunfullmäktige har sedan tidigare antagit en övergripande policy för 
hanteringen av synpunkter och förslag i kommunen. Omsorgsnämndens rutin utgår 
från denna policy samt från Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).  

Bilagor 

Arbetsutskottets beslut § 33, 2020-09-15 

Tjänsteskrivelse, 2020-08-25 

Förslag på rutin för hantering av synpunkter och klagomål  
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§ 45 Dnr 2020-00081 020 

 

Information om sommarperioden 2020 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning 

Upplevelsen är att sommarperioden 2020 har fungerat bättre i verksamheten än 
under föregående år bland annat då rekryteringsläget har varit något bättre i år än 
tidigare. Coronapandemin har dock försvårat på sina håll. Den gemensamma 
introduktion som brukar hållas centralt inför sommaren har i år ersatts av en digital 
introduktion som vikarierna kunnat göra hemifrån. 

Omsorgsförvaltningen håller på med en utvärdering av sommarperioden som inte 
är klar ännu.   
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§ 46 Dnr 2020-00080 730 

 

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

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning 

Regeringen har fattat beslut om att det nationella besöksförbudet ska upphöra den 
1 oktober 2020. Socialstyrelsen kommer att gå ut med rekommendationer 
angående besök på särskilt boende. Länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor 
tittar gemensamt på riktlinjer för vad som ska gälla kring besök på länets särskilda 
boenden.    
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§ 47 Dnr 2020-00008 006 

 

Informations- och diskussionsärenden omsorgsnämnden 2020 

Sammanfattning 

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

Omsorgsnämndens ledamöter ska ha fått ett antal frågor via e-post från föreningen 
FUB som de önskar svar på. 

Ordförande och 1:e vice ordförande Mikael Lindberg (C) har varit på ett möte med 
Riksbyggen gällande trygghetsbostäder som de är intresserade av att bygga i 
Alvesta och i Moheda.  

Möte i kommunala pensionärsrådet hölls den 7 september, i syfte att hålla ner 
deltagarantalet var endast representanter från pensionärsföreningarna kallade. 

Övriga frågor 

Otto Berglund (S) undrar om omsorgsförvaltningen är med i Äldreomsorgslyftet? 

Förvaltningschef Anneli Loberg informerar om att HR-avdelningen och 
omsorgsförvaltningen håller på och ser över möjligheten till att genomföra en 
utbildning i samarbete med Allbo lärcenter. De personer som ska gå utbildningen 
får inte lov att vara tillsvidareanställda, verksamheten håller på och ser över 
intresset bland vikarier. De som går utbildning är anställda av omsorgsförvaltningen 
och arbetar parallellt med att de studerar.   
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§ 48 Dnr 2020-00006 002 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

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 
2020-06-01 - 2020-08-31. 

Övriga delegationsbeslut 

För perioden 2020-06-15 – 2020-09-15 finns följande övriga delegationsbeslut att 
anmäla: 

1. Beslut att avslå begäran om allmän handling, 2020-06-25 (dnr 2020/87.000) 

2. Ordförandebeslut om förlängning av tillfällig begränsning av förenklad 
handläggning gällande inköp/ärenden, 2020-08-19 (dnr 2020/75.730) 

3. Beslut att uppdatera omsorgsförvaltningens attestförteckning, 2020-08-31 
(dnr 2020/17.002)   

Bilagor 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under juni 2020 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under juli 2020 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under augusti 2020 

Delegationsbeslut, 2020-06-25 

Delegationsbeslut, 2020-08-19 

Delegationsbeslut, 2020-08-31   
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§ 49 Dnr 2020-00007 006 

 

Meddelanden till omsorgsnämnden 2020 

Beslut 

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

Sammanfattning 

1. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2020-09-15 (dnr 2020/2.006) 

2. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt 2020-08-31 
(dnr 2020/36.738)  

3. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt 2020-07-31 
(dnr 2020/36.738)  

4. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt 2020-06-30 
(dnr 2020/36.738)  

5. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till Inspektionen för 
vård och omsorg, kommunfullmäktige och revisorerna 2020-07-06 (dnr 
2020/35.730) 

6. Statistik över omsorgsförvaltningens sjukfrånvaro 2020-07-31 (dnr 
2020/58.020) 

7. Beslut i mål nr 1518-20, 2020-07-06 (dnr 2020/50.735) 

8. Dom i mål 3242-20, 2020-09-11 (dnr 2020/142.735) 

9. Dom i mål 3296-20, 2020-09-11 (dnr 2020/143.735)   

 


