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Sammanträdesdatum

2020-11-12

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens protokoll
Plats och tid

Digitalt möte via Teams
(fysisk plats för mötet: Konferensrummet, omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta)
Torsdagen den 12 november 2020 kl 13:15 – 15.35
Ajournering mellan § 56 och § 57, kl 14:45 – 15:05

Paragrafer

§§ 50-62

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)
Ola Andersson (V)
Christer Brincner (KD), 2:e vice ordförande
Claudia Crowley Sörensson (M) ersätter Kia Johnsson (M)
John-Erik Pettersson (M)
Britt Karlsson (AA)
Jonny Almlöf (S) ersätter Margareta Viridén (AA)
Yvonne Erlandsson (SD)

Närvarande ersättare

-

Övriga närvarande

Anneli Loberg, förvaltningschef
Peggy Hall, förvaltningssekreterare
Lucas Herngren, verksamhetschef Funktionsstöd § 51
Torbjörn Ekman, ekonom § 52
Christina Andersson, socialt ansvarig samordnare § 53
Stefan Lovstedt, enhetschef myndighetskontoret § 53

Justeringens tid och plats
Tid och plats för justering: 2020-11-13, kl. 11.00. Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta
Utsedd att justera: Christer Brincner (KD)
Underskrifter
Sekreterare
Peggy Hall
Ordförande
Lars-Olof Petersson (S)
Justerare
Christer Brincner (KD)

Justerares signaturer
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Omsorgsnämnden

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

Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-11-12

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-13

Tid för överklagande

2020-11-13 - 2020-12-04

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta
Underskrift
Peggy Hall
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Ärendelista
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Fastställande av dagordning .............................................................. 4
§ 51

Dnr 2020-00166 006

Information från verksamhetsområde Funktionsstöd (LSS) ................ 5
§ 52
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Ekonomisk månadsrapport per oktober 2020 för omsorgsnämnden... 6
§ 53
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§ 50

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

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 51

2020-11-12

Dnr 2020-00166 006

Information från verksamhetsområde Funktionsstöd (LSS)
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning
Verksamhetschef för Funktionsstöd informerade på sammanträdet om
omsorgsnämndens verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS.
På nationell nivå pågår för närvarande en översyn av den befintliga lagstiftningen
enligt LSS och ett förslag har skickats ut på remiss (SOU 2018:88). Ur ekonomiskt
perspektiv innebär en del av förslaget att kostnaderna för LSS på statlig nivå är
tänkta att minska vilket i sin tur kommer att leda till högre kostnader för
kommunerna. Förslaget innebär även att den statlig assistansersättningen är tänkt
att öka.
Omsorgsnämndens verksamhet enligt LSS har under de senaste 4 åren rört sig från
att vara en av de dyraste i landet till att befinna sig ungefär i mitten av skalan.
Kommunen har även fått betala in till det kommunala utjämningssystemet de
senaste åren, för år 2020 betalades ca 10,5 miljoner kronor vilket dock har minskats
till 2021 då kommunen kommer att betala ca 4 miljoner kronor. Minskningen beror
på ett antal placeringar som är kostnadsdrivande för kommunen.
Vidare informerades om kommande utveckling inom verksamhetsområdet. Det
finns ett behov av kompetensutveckling för personalen för att bättre kunna möta
framtida utmaningar inom framför allt tecken som stöd, alternativ kompletterande
kommunikation, lågaffektivt bemötande samt digitala hjälpmedel i arbetet med
funktionsvarierade. På sikt kommer det även finnas behov av ytterligare bostäder
med särskild service.
För tillfället genomförs en brukarundersökning inom verksamheten. Denna görs
enligt ett upplägg från Sveriges kommuner och regioner.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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§ 52

2020-11-12

Dnr 2020-00187 042

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2020 för
omsorgsnämnden
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per oktober
2020.

Sammanfattning
Helårsprognosen per oktober 2020 för omsorgsnämnden visar på en negativ
avvikelse mot budget på 7 miljoner kronor vilket innebär att den är oförändrad
jämfört med prognosen i delårsrapport per augusti. Flera av verksamhetsområdena
visar på en något förbättrad prognos. Detta balanseras dock genom en beräknad
ökad semesterlöneskuld på grund av uppskjutna semestrar. Årets två sista månader
är svårprognostiserade med anledning av coronapandemin och osäkerhet kring
vilken kostnadstäckning nämnden kommer att få för merkostnader genom
regeringens statsbidrag.
Förvaltningen arbetar fortsatt enligt den av nämnden beslutade åtgärdsplanen för
att nå en budget i balans. Effekter är svåra att mäta i dagsläget på grund av rådande
situation med coronapandemin.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, 2020-11-06
Ekonomisk månadsrapport per oktober 2020, 2020-11-06
Nyckeltal, 2020-11-11
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§ 53

Dnr 2020-00179 730

Förslag på ändringar och tillägg i omsorgsnämndens vägledning
enligt socialtjänstlagen
Beslut
Omsorgsnämnden godkänner de förslag på ändringar och tillägg i
omsorgsnämndens vägledning enligt socialtjänstlagen som framgår av underlaget.

Sammanfattning
Omsorgsnämndens vägledning beskriver vad som i Alvesta kommun anses vara
norm för de olika insatser som kan ges utifrån socialtjänstlagen (SoL). Syftet med
vägledningen är att den ska vara ett stöd för myndighetshandläggarna i
beslutsfattandet och därigenom främja en likartad bedömning samt vara ett stöd till
verksamheten vid verkställighet av de olika insatserna enligt SoL. I varje ärende skall
det dock alltid ske en individuell behovsprövning och vid särskilda skäl kan en
individuell prövning resultera i att ett beslut avviker från det som står i
vägledningen.
Förvaltningen har gjort en genomgång av hela vägledningen och har bland annat
lagt till fyra avsnitt som handlar om:
•

Ansökan om insatser i annan kommun (avsnitt 3.7)

•

EU-medborgare och övriga med utländskt medborgarskap (avsnitt 3.8)

•

Annan huvudman (avsnitt 3.9)

•

Hälso- och sjukvårdshuvudman (avsnitt 3.10)

Vidare har ett antal andra tillägg och ändringar gjorts, samtliga förändringar
framgår av gulmarkeringar i underlaget. Ingen av förändringarna är dock av sådan
karaktär att de i någon större utsträckning påverkar beslut och verkställighet.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut § 39, 2020-10-22
Tjänsteskrivelse, 2020-10-15
Omsorgsnämndens vägledning enligt socialtjänstlagen med förslag på ändringar

Justerares signaturer
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2020-11-12

Dnr 2020-00030 002

Förslag på ändringar och tillägg i omsorgsnämndens
delegationsordning
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna de förslag på ändringar och tillägg i
nämndens delegationsordning som framgår av underlaget.

Sammanfattning
Delegationsordningen är en förteckning över de ärendetyper i vilka nämnden
delegerat sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande eller tjänsteperson på
förvaltningen. Bestämmelser om delegering av ärenden finns i 6 kap. 37-41 §§ och i
7 kap. 5-8 §§ kommunallagen, KL, samt i de lagar som styr verksamheten.
Om ärendetypen inte finns med i delegationsordningen, är ärendet inte delegerat
och det betyder att endast nämnden får fatta beslut. Delegering av beslut sker för
att möjliggöra en enkel och snabb handläggning av ärenden genom att delegat
fattar beslut på nämndens uppdrag.
I förslag på revideringar av delegationsordningen har bland annat ett avsnitt
gällande delegation i personalärenden lagts till. Vidare har avsnittet om delegering i
frågor gällande dataskyddsförordningen (GDPR) utökats. Därtill har ett antal andra
förändringar gjorts. Alla förslag på tillägg och förändringar framgår av gulmarkering
i beslutsunderlaget.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut § 40, 2020-10-22
Tjänsteskrivelse, 2020-10-15
Delegationsordning med förslag på ändringar och tillägg
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§ 55
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Dnr 2020-00178 006

Sammanträdesplan för omsorgsnämnden 2021
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta förslaget på sammanträdesplan för
omsorgsnämnden 2021.

Sammanfattning
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 2021 för omsorgsnämnden och för
arbetsutskottet är framtaget. Förslaget tar hänsyn till den tidsplan som finns för
behandling av ärenden så som delårsrapport, verksamhetsplan med internbudget
och årsbokslut samt till ärendestopp för ärenden som behöver beslutas av
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Bilagor
Arbetsutskottets beslut § 41, 2020-10-22
Tjänsteskrivelse, 2020-10-15
Förslag på sammanträdesplan för omsorgsnämnden 2021, 2020-10-14
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§ 56
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Dnr 2020-00080 730

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

Sammanfattning
Förvaltningschef informerade på sammanträde om nuläget i verksamheten med
anledning av den pågående pandemin. Läget bedöms som förhållandevis stabilt i
verksamheten. För tillfället finns inga bekräftade fall av covid-19 bland
omsorgstagare på särskilt boende. Inom hemtjänsten finns ett bekräftat fall.
Omsorgsförvaltningen arbetar för att säkerställa tillgången till skyddsmaterial och
det lager som finns för tillfället kommer att räcka i flera månader.
Vidare undersöks möjligheten till olika former av debriefing för personalen som
arbetar under pandemin på grund av den påfrestande arbetssituation de haft under
framför allt våren.

Justerares signaturer
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§ 57

2020-11-12

Dnr 2020-00180 737

Information om nuläge gällande hantering av hjälpmedel
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning
På sammanträdet informerades om förvaltningens hjälpmedelshantering. En
anpassning av verksamheten pågår efter de krav som regionens smittskyddsenhet
framfört. Ett bättre flöde vad gäller rekonditionering och förvaring av hjälpmedlen
har skapats i befintliga lokaler på särskilda boendet Högåsen i Alvesta. Eventuellt
kommer regionen att framföra fortsatt krav på en hjälpmedelstvätt.
En översyn pågår kring hantering av sängar. För närvarande äger förvaltningen
sängarna men en möjlighet som undersöks är att eventuellt leasa dem istället.

Justerares signaturer
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2020-11-12

Dnr 2020-00186 000

Information om omsorgsnämndens personuppgiftsansvar
(GDPR)
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning
På sammanträdet informerades om nämndens personuppgiftsansvar utifrån
dataskyddsförordnigen (GDPR). Information gavs bland annat generellt om vad
GDPR innebär för de personuppgiftsbehandlingar som nämnden utför. Vidare
redogjordes för nämndens ansvar utifrån GDPR som bland annat innebär att
nämnden ska säkerställa att förordningen följs, säkerställa att lämplig säkerhetsnivå
för behandlingarna finns, utse dataskyddsombud, anmäla eventuella
personuppgiftsincidenter till Datainspektionen, föra ett register över de
behandlingar som utförs med mera.

Justerares signaturer
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§ 59

2020-11-12

Dnr 2020-00185 730

Information om projekt Äldrehälsa Kronoberg
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning
Förvaltningschef informerade på sammanträdet om projektet Äldrehälsa Kronoberg
som pågår i länet och är ett samarbete mellan regionen och kommunerna. Tidigare
har projektet drivits i västra respektive östra länsdelen men kommer nu att slås
samman till ett gemensamt projekt. Syftet är bland annat att utveckla samverkan
kring den enskilde för att möjliggöra bästa möjliga vård bland annat genom att
arbeta för en mer nära vård. En mer nära vård innebär att ett större ansvar kommer
att hamna på kommunens hemsjukvård på sikt. En del av syftet med projektet är
också att säkerställa ett likvärdigt arbetssätt i hela länet.
Mer information om projektet kommer att lämnas längre fram.
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2020-11-12

Dnr 2020-00008 006

Informations- och diskussionsärenden
Sammanfattning
Omsorgsnämndens ordförande, Lars-Olof Petersson (S) informerade nämnden om
följande:
1. Beslut om nämndens verksamhetsplan med internbudget för 2021 är tänkt
att fattas på sammanträdet den 4 februari 2021.
2. Mötet i Kommunala pensionärsrådet (KPR) den 26 november 2020 ställs in
på grund av rådande omständigheter. Nästa möte kommer att bli till våren.
3. Riksbyggen genomför, tillsammans med Alvesta kommun, en
marknadsundersökning av intresset för ett eventuellt trygghetsboende på
Tingsbacken i Alvesta. Det har hittills inkommit ca 75 positiva svar.
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2020-11-12

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
2020-09-01 - 2020-10-31.
Övriga delegationsbeslut
För perioden 2020-09-15 – 2020-11-05 finns följande övriga delegationsbeslut att
anmäla:
1. Beslut om hyresnivå för trygghetsboendet vid Björkliden i Vislanda, 202010-19 (dnr 2019/88.730)

Bilagor
Tjänsteskrivelse, 2020-11-05
Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under september 2020
Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under oktober 2020
Delegationsbeslut, 2020-10-19
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Utdragsbestyrkande

15(16)

Sida

Protokoll
Sammanträdesdatum

Omsorgsnämnden
§ 62

2020-11-12

Dnr 2020-00007 006

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

Sammanfattning
Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2020-10-22 (dnr 2020/2.006)
Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt 2020-10-31 (dnr
2020/36.738)
Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt 2020-09-30 (dnr
2020/36.738)
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till Inspektionen för vård och
omsorg, kommunfullmäktige och revisorerna 2020-10-09 (dnr 2020/35.730)
Statistik över omsorgsförvaltningens sjukfrånvaro 2020-09-30 (dnr 2020/58.020)
Dom i mål nr 2691-20, 2020-10-12 (dnr 2020/123.731)
Dom i mål nr 2193-19, 2020-09-14 (dnr 2019/84.739)

Bilagor
Tjänsteskrivelse, 2020-11-05

Justerares signaturer
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