Sida
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1(20)

Sammanträdesdatum
2020-12-16

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens

protokoll

Plats och tid

Digitalt

möte

(fysisk

plats

onsdagen

Paragrafer

via Teams
för

mötet:

Paragraferna

Beslutande

behandlades

63-65,

75, 66-74,

Lars-Olof

omsorgsförvaltningen,

kl 13:15

Gärdesvägen

- 14.35

Nordahl

Martina
Peter

Nieminen

Utsedd

att justera:

(S)

Lindberg

(C), 1:e

vice

ordförande

ordförande
ersätter

66-74,

Kia Johnsson

(M)

76-78

John-Erik

Pettersson

jj

63-65,

75

Almlöf

Nellie

Nieminen

Margareta

Virid6n

(AA)

(SD)

(S)
(SD) j9

66 -74,

Anneli

Loberg,

Peggy

Hall, förvaltningssekreterare

Stefan

Ahlgren,

76-78.

förvaltningschef

nämndsekreterare

Stark,

strateg

E) 63-70

verksamhetschef

och
särskilt

E)75
boende

E) 63

och plats

för justering:

Justerares signaturer

jj

(AA) ersätter

Jonny

Pia Persson,

tid

(M)

(M)

(SD) ersatte

Erlandsson

Marianne

plats

Berglund
Mikael

(AA)

Fridell

Yvonne

Tid och

Sörensson

Pettersson

Karlsson

Annika

Justeringens

(KD), 2:e vice

Crowley

John-Erik

närvarande

(C) ersätter

(V)

Brincner

Claudia

Nellie

(S)
Otto

Berggren

Ola Andersson

Britt

Lundström
(S) ersätter

Pihl (C)

Christer

ersättare

(S), Ordförande

Holmkvist

Monica

ordning:

(S)

Magnusson

Margaretha

i följande

76-78.

Petersson

Gunnel

Övriga

2020

E)5 63-78

jj

Närvarande

Konferensrummet,

den 16 december

Christer

22 december
Brincner

2020,

09.30,

Omsorgsförvaltningen

Gärdesvägen

(KD).

Utdragsbestyrkande

4, Alvesta

4, Alvesta)

Sida

Protokoll
Sammanträdesdatum
2020-12-16

Omsorgsnämnden

U nderskrifter
Sekretera

re

Ordförande

Justerare

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande

2(20)

Alvesta
kommun

Sida

Protokoll
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Sa mmanträdesdatum

2020-12-16
Omsorgsnämnden

Anslagsbevis

för

Protokollet är justerat.
anslagsbevis.

Omsorgsnämnden
Justeringen

har tillkännagivits

genom anslag på kommunens

digitala

anslagstavla

i enlighet

Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum

2020-12-16

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-22

Tid för överklagande

2020-12-23-2021-01-13

Förvaringsplats

0msorgsförvaltningen,

för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Gärdesvägen

4, Alvesta

Underskrift
Stefan Ahlgren

Utdragsbestyrkande

2021-01-14

med detta

Sida

Alvesta

Protokoll

4(20)

Sammanträdesdatum
2020-12-16

Omsorgsnämnden

Ärendelista
Omsorgsnämndens

protokoll

ÄrendeIista...........................
E)63

Dnr 6632

5

Närvaro
E) 64

Dnr 6633

Val av justerare.............................................,,,,,,.........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
g 65

Dnr 6634

Fastställande
E366

g 67

av dagordning..............................................,,,.,,,,.......,

2020-00166 006
Information
från verksamhetsområde

Dnr 2019-00101

Dnr 2020-00163

Dnr 2020-00177

särskilt

boende........................8

040

av omsorgsnämndens

interna

kontroll

för omsorgsnämnden

10

2021

007

Besvarande
av granskning
avseende
omsorgsnämndens
kontroII.............................................................................................
E) 70

Dnr 2020-00190

E372

E)73

ekonomiska

Dnr 2020-00196

706

Årlig justering

av omsorgsnämndens

uppföljningar

2021........................

Dnr 2020-00107

Dnr 2020-00195

Dnr 2020-00080

E377
f3 78

.14

000
av verkställighet

15

av nämndbeslut..

004

för
16

730

Information
om nuläge i verksamheten
med anledning
1 9/coronavirus..............................................,,,,,,........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
E) 76

12
13

måltidspriser

Förslag på arkivbeskrivning
och informationshanteringspIan
omsorgsnämnden.....................................................................
E) 75

1l

Dnr 2020-00194 002
Attestförteckning
för omsorgsförvaItningen...........

Uppföljning
E) 74

interna

042

Omsorgsnämndens
E)71

2020............9

000

Internkontrollplan
E)69

7

Dnr

Återrapportering
E) 68

6

Dnr 2020-00008

006

Informations-

och

av covid37
.18

diskussionsärenden

Dnr 2020-00006 002
Redovisning
av delegationsbes)ut..

.19

Dnr 2020-00007 006
Meddelanden
till omsorgsnämnden

20

Utdragsbestyrkande

Alvesta
kommun

Sida

Protokoll
SammantrMesdatum
2020-12-16

Omsorgsnämnden

63

Dnr

6632

Närvaro
Beslut
Omsorgsnämnden

Justerares

signaturer

fastställer

närvaron

(se första

sidan för närvarolista).

Utdragsbestyrkande

5(20)

Alvesta
kommun

Sida

Protokoll
Sammanträr3esdatum
2020-12-16

Omsorgsnämnden

64

Val

Dnr 6633

av justerare

Beslut
Omsorgsnämnden

utser Christer Brincner (KD) till justerare.

Utdragsbestyrkande

J,usteQJareJ,]signatur!X

6(20)

Sida

Alvesta
Protokoll
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Sammanträdesdatum

2020-12-16
Omsorgsnämnden

5 65

Dnr

Fastställande

6634

av dagordning

Beslut
Dagordningen
behandlades

fastställdes
före

enligt

utskickat

E)66 (för ärendelista

förslag

med ändring

se s. 3).

Utdragsbestyrkande

JYrJres
signatJrJ
r,

att E) 75

Sida

Alvesta
kommun

Protokoll

8(20)

Sammanträdesdatum
2020-12-16

Omsorgsnämnden

Dnr 2020-00166

9 66

Information

från

verksamhetsområde

006

särskilt

boende

Beslut
Omsorgsnämnden

beslutar

att notera

för särskilt

boende,

informationen.

Sammanfattning
Verksamhetschef
verksamhetsområdet

som i huvudsak

måltidsorganisation.
enligt

ett tidigare

Under

2020

berörts

beslut

och rutiner

bedrivits

av särskilda

ett arbete

med anledning

omfattning.

Detta

för personalen.

prioriterades

för äldre

består

pågår

informerade

om

boenden

med

och

att plombera

lägenheter

i omsorgsnämnden.

har arbete

promenader
svårt

På Furuliden

men i varierande

arbetssätt

Pia Persson,

och detta

av covid-19.

har bland

För äldre

samtidigt

som det satsades

har personalen

annat

infördes

försökt

Samtliga

boenden

innefattat

har

nya

säker träffpunkt,
extra

bemöta

på maten.

genom

Ensamhet

är

att vara mer
J

tillgänglig.
Under

2021 fortsätter

arbete

med plombering

arbete ske med try@ghetsboende
och svinnmätning
Gemensamt
hänsyn

Dessutom

ska

i Vislanda, samordning, att minska delade turer

mål för verksamhetsområdet

minska

utveckling.

av måItidsorganisationen.

till omsorgstagarens

insatserna,

och teknisk

ensamhet,

åsikter
samt

är delaktighet.

och ge möjigheter
att personalen

Delaktighet
att påverka

informerar

förändringar.

Utdragsbestyrkande

innebär
utformningen

om tillfälliga

att ta
av

g

Alvesta

Sida

Protokoll
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Sammantradesdatum
2020-12-16

Omsorgsnämnden

Dnr 2019-00101

5 67

Återrapportering

av omsorgsnämndens

040

interna

kontroll

2020

Beslut
Omsorgsnämnden
1.

beslutar

Godkänna

att:

återrapporteringen

av omsorgsnämndens

interna

kontroll

för

2020.
2.

Ge omsorgsförvaltningen
ekonomiska

flödet

i uppdrag

inom

socialförsäkringsbalken

att ta fram

personlig

assistans

en skriftlig

gällande

rutin

beslut

för det

enligt

(SFB).

Sammanfattning
Enligt

kommunallagen

förvaltning
således
effektivt

6 kap 6 E)ska den interna

och att undvika
bidra

och säkert.

internkontrollplan
verksamhet.

Denna
2020

I enlighet

rapport

avser

den nämndspecifika

uppföljning

kontroll

finns

av internkontrollplan

kommunövergripande),

2020-11-13

innehåller
fem

Kommunövergripande

interkontrollplan

Omsorgsnämndens

Beslutet

skickas

internkontrollplan

av

kontrollplan.

sex kontrollmoment

kontrollmoment.
för ett.

Totalt
För ett av

inte genomförd.

2020

ska

dels en

Bilagor
Återrapportering

kontroll

och att den bedrivs

och dels en nämndspecifik

internkontroIIplanen

är granskningen

stärks

för omsorgsförvaltningens

för nio av dem och som bristfälligt

internkontrollmomenten

en effektiv

fel. En god intern

för intern

för omsorgsnämnden

som gott

säkra

omsorgsnämndens

nämnde

reglementet

internkontrollplan

Den kommunövergripande

allvarliga

i verksamheten

som ansvarig
med

kommunövergripande

resultatet

att det begås

till att ändamålsenligheten

kontrollen

(omsorgsnämnden

2020
2020

till

Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

och

bedöms

och

Alvesta
kommun

Sida

Protokoll

10(20)

Sammanträdesdatum
2020-12-16

Omsorgsnämnden

68

Dnr 2020-00163

Internkontrollplan

för omsorgsnämnden

000

2021

Beslut
Omsorgsnämnden

beslutar

att godkänna

upprättat

förslag

på internkontrollplan

för

2021.

Sammanfattning

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KF E)71/2008) ska va2e nämnd
anta

en särskild

plan för den interna

kontrollen.

internkontrollplan

fastställer

kommunstyrelsen

gäller

nämnder.

Av reglementet

för samtliga

användas

för riskanalys

Omsorgsnämndens

vid framtagandet

arbetsutskott

Utöver

nämndens

egna

även en övergripande
framgår

även vilken

plan som

modell

som ska

om internkontroIIplanen.

har genomfört

en riskanalys

enligt

reglementets

anvisningar och beslutade den 15 september 2020 (ON AU E330) att föJande
kontrollområden är mest prioriterade ,7tt ta med i internkontrollplan för 2021;
dokumentation
ordinerad

och genomförandeplaneri

HSL-träning

Förvaltningen

har utifrån

internkontrollplan
samt

verksamhetssystemet

och myndighetsbeslutens
dessa områden

för 2021

samt

när och hur granskningen

tagit

sammanställ

fram

ska utföras

följsamhet

Lifecare,
till vägledningen.

ett förslag

kontrollmoment

på

och kontrollansvariga

och rapporteras.

Bilagor
Arbetsutskottets

beslut

Tjänsteskrivelse,

2020-12-09

Förslag

på internkontrollplan

Arbetsutskottets
Beslutet

skickas

beslut

Ei 38, 2020-10-22

2021 för omsorgsnämnden,
Ei 30, 2020-09-15

till

Ekonomiavdelningen

Justerares

signaturer

Utdragsbestyrkande

2020-10-14

Alvesta
kommun

Sida

Protokoll

11(20)

Sammanträdesdatum
2020-12-16

Omsorgsnämnden

Dnr 2020-00177

G 69

Besvarande

av granskning

avseende

007

omsorgsnämndens

interna

kontroll
Beslut
Omsorgsnämnden
granskning

antar

av intern

förslaget

på yttrande

som svar till revisorerna

angående

kontroll.

Sammanfattning
Revisorerna

i Alvesta

kontrollen

kommun

har genomfört

hos kommunstyrelsen

säkerställa
nämnden

att den interna
gällande

kontrollen

vad nämnden

en granskning

och kommunens
är tillräcklig.

avser

av den interna

nämnder

med syfte

Revisorerna

att

önskar

att göra för att åtgärda

svar från

de påpekanden

som

görs i granskningen.
Revisorernas

sammanfattande

säkerställer

att den interna

revisionsfrågor
uppföljning
uppfylld.
Tillse

varav

kontrollen

ger därför

bedöms

som inte redan

inom

följs

utifrån
ramen

riskanalysen

Tjänsteskrivelse,

2020-10-29

Förslag

på yttrande,

i syfte

F347, 2020-12-02

2020-10-29

Revisionsrapport,

2020-09-18

Beslutet

till

skickas

från

fem

frågan

om

som delvis

samt

i syfte

kontrollen

att
är

redovisningen.

Bilagor
beslut

utgår

två rekommendationer:

för den interna

upp löpande

i allt väsentligt

medan

bedöms

följande

i rätt tid.

Arbetsutskottets

fyra

genomförs

bör ingå i den löpande

kontrollen

Granskningen
uppfylla

omsorgsnämnden

är adekvata

att kontrollmomenten

att den interna

åtgärder

är tillräcklig.

internkontrolIpIaner

att kontrollmomenten

kontroller

är att omsorgsnämnden

omsorgsnämnden

av beslutade
Revisorerna

säkerställa

Tillse

bedömning

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

att kunna

vidta

adekvata

Sida

Alvesta
kommun

Protokoll

12(20)

Sammanträdesda

tum

2020-12-16

Omsorgsnämnden

Dnr 2020-00190

9 70

Omsorgsnämndens

ekonomiska

042

uppföljningar

2021

Beslut

1.

Omsorgsnämnden beslutar att nämndens månadsuppfö5ningar enligt
kommunstyrelsens

a.

Beslutade

direktiv

timmar

tid när system

även ska innehålla

per dag för hemtjänst

och förutsättningar

perSOner

i ordinärt

nyckeltal:

boende

- byts till utförd

finns

b.

Antal

c.

Kösituation till särskilt boende/bostad med särskild service

d.

Antal

plomberade

e.

Antal

köpta

2.

Omsorgsnämnden
ordinärt

med

följande

boende

boendelägenheter

beslutar

att verksamhetscheferna

och funktionsstöd
vardera

nämnden

vid ett tillfälle.

aktuellt

läge, viktiga

områden

och handlingsplaner

Omsorgsnämnden

beslutar

personalkostnaden,

nämnden

och ett tillfälle

Informationen

boende,

muntligen

vardera

sjuksköterskorna

nyckeltal

och rehab

till nämnden

för verksamheten,

vid

på hösten).
ska

ska

utvecklings-

för dessa.
att efter

beslutade

till särskilt

för särskilt

ska informera
på våren

för myndighetskontoret,

innehålla

kösituation

boende

särskilda

(ett tillfälle

Enhetscheferna

3.

i ordinärt

platser

två tillfällen

informera

hemtjänst

boende

februari

och juni

hemtjänsttimmar
redovisas

ska totala

per dag samt

skriftligen

aktuell

till omsorgsnämndens

ordförande.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen
ekonomisk

rapportering

principer
samt

samt

att nämndens

direktiv
styrelsen

månadsuppföljning

per augusti.

enligt

Nämnden

uppföljningen

år besluta

grundläggande

tidplaner

rapportinlämning.

för den ekonomiska
fastställt

nästkommande

omfattar

prognos,

för nämndernas

delårsrapport

inför

vilket

för nämndernas

rutin

framgår

ska årligen

ska ske för mars,
ska senastijanuari

Tjänsteskrivelse,

2020-11-18

beslutade
april,

E348, 2020-12-02

Utdragsbestyrkande

direktiven

maj och oktober

besluta

den uppföljning

Bilagor
beslut

för uppföljningsprocessen

Av de senaste

ovan.

Arbetsutskottets

för

rapporteringsmodelI,

och mallar

utöver

om direktiv

om egna

som kommun-

Alvesta
kommun

Sida

Protokoll

13(20)

Sammanträdesdatum
2020-12-16

Omsorgsnämnden

Dnr 2020-00196

9 71

Årlig justering

av omsorgsnämndens

706

måltidspriser

Beslut
Omsorgsnämnden
1.

beslutar

Årlig justering
mäktiges

av omsorgsnämndens

beslut

oktober

2019

2019-11-26,

3.

Justering

kommunfull-

2020

per

som bas.

konsumentprisindex

per oktober

månad

och

som börjar gälla från och med 1 januari föJande år.

görs först

när konsumentprisindex

minst 1 procentiförhållande
förändringen

enligt

görs med konsumentprisindex

måltidspriser

görs utifrån

avser förändringar

måltidspriser

E)162,

och gällande

Årlig justering

2.

att:

per oktober

till konsumentprisindex

ska då avrundas

till hela krontal

har ändrats

per oktober

för alla priser

med

2019,

ingående

i

prislistan.

Sammanfattning
I samband

med

att kommunfullmäktige

omsorgsnämndens

måltidspriser

om att måltidspriser

fattade

från

ska justeras

beslut

om höjning

och med 1 januari

årligen

enligt

gällande

av

2020 fattades

även

beslut

konsumentprisindex

(KPI)

från och med den I januari 2021 (KF E3162/2019). Omsorgsnämnden har även
beslutat att nämnden årligen vill få information om kommande
års höjning (ON E3
58/2019).
En justering
på mindre

av måltidspriserna
än en hel krona

2020

endast

ingen

justering

är O,28 procent.

Förvaltningen

ser ett behov

den eventuella
priser

justering

ska göras.

2020,

jämfört
sedan

med

samt

debitering

inför

utifrån

skeri

beslut

Tjänsteskrivelse,

2020-11-24

Kommunfullmäktiges

hur och när justering

görs utifrån

att justeringar

2019

Justerares

signaturer

görs därför

utifrån

månad
först

har förändrats

med

avrundas

till närmast

i prislistan

Ei162

Utdragsbestyrkande

KPI av

sätts som basår,

KPI per oktober
görs vid årsskifte

2019

2019-11-26,

i en höjning

och oktober

år 2021.

E)49, 2020-12-02

beslut

2019

hela kronor

Bilagor
Arbetsutskottets

KPI resultera

oktober

är att KPI per oktober

KPI per oktober

görs ska alla priser

skulle
mellan

av att precisera
Förslag

årliga justeringen

som gällde

år 2021

Eftersom

av måltidspriserna

måltidspriserna

oktober

inför

då indexökningen

och utifrån

att
de

när KPI per

minst 1 procent.
hela krontal.

När

m

Alvesta

Sida

Protokoll
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Sammanträdesdatum
2020-12-16

Omsorgsnämnden

72

Dnr 2020-00194

Attestförteckning

002

för omsorgsförvaltningen

Beslut
Omsorgsnämnden

beslutar

att godkänna

attestförteckning

för

omsorgsförvaltningen.

Sammanfattning
Varje

nämnd

ansvarar

för att ha en gällande

attestförteckning

över

beslutsattestanter enligt kommunfullmäktiges attestreglemente (KF E376/2019).
attestförteckningen

framgår

de maxbeiopp

för fakturor

som respektive

Av

attestant

kan attestera.
Enligt

nämndens

uppdatera

delegationsordning

förteckningen

under

har förvaltningschefen
året.

Bilagor
Arbetsutskottets

beslut

Tjänsteskrivelse,

2020-11-23

Attestförteckning,

E) 50, 2020-12-02

2020-11-23

Utdragsbestyrkande

delegation

att löpande

m

Alvesta

Sida

Protokoll

15(20)

Sammanträdesdatum
2020-12-16

Omsorgsnämnden

73

Dnr

Uppföljning

av verkställighet

2020-00107

000

av nämndbeslut

Beslut

Omsorgsnämnden godkänner uppfö5ningen av verkställighet av omsorgsnämndens
beslut.
Sammanfattning
Två gånger
beslut

per år får nämnden

nämnden

fattat.

för att de beslut

nämnden

Sammanställningen
sammanträde

Syftet

en sammanställning
med detta

tar verkställs

omfattar

över verkställigheten

är bland annat att säkerställa
av förvaltningen.

nya beslut tagna från och med arbetsutskottets

den 9 juni 2020 samt de beslut från föregående

ännu inte verkställts

fullt

fått något uppdrag

Upphandling

om arbetskläder
Därför

sig tills ny upphandling

ellerliknande

blev överkiagad

ska upphandling

från nämnden
och överklagande

Justerares

signaturer

som

Arbetsutskottets

beslut E351, 2020-12-02

Tjänsteskrivelse,

2020-11-19

eller arbetsutskottet.
part fick rätt i

göras om, men gällande

är klar.

Bilagor

Uppföljning,

rapportering

ut. De beslut som tas upp är sådana beslut där

förvaltningen

förvaltningsrätten.

av de
att rutin finns

2020-11-19

Utdragsbestyrkande

avtal sträcker

Sida

Protokoll

16(20)

Sammanträdesdatum
2020-12-16

Omsorgsnämnden

Dnr 2020-00195

å 74

Förslag

på arkivbeskrivning

och

004

informationshanteringsplan

för

omsorgsnämnden
Beslut
Omsorgsnämnden
1.
2.

beslutar

att:

GodkännaframtagetförsIagpåarkivbeskrivningföromsorgsnämnden.
Godkänna

framtaget

förslag

på informationshanteringsplan

för

omsorgsnämnden.

Sammanfattning
Bestämmelser
offentlighets-

kring

hantering

av allrnänna

och sekretesslagen,

handlingar

arkivlagen,

framgår

av bland

arkivförordningen

samt

annat

av det

arkivreglemente som kommunfullrnäktige fastställt för Alvesta kommun (KF E3
186/2015). Enligt dessa bestämmelser ska omsorgsnämnden
upprätta
en
arkivbeskrivning,

arkivförteckning

dokumenthanteringsplan)
nämnden

hanterar

ger en helhetsbeskrivning

arkivbeskrivningen

(har tidigare

av nämnden

2019-01-23

dokumenthanteringsplanen

är utformad

benämnts

(9 13).

samt

Bedömning

på ett sådant

Tjänsteskrivelse,

2020-11-24

hur

görs att

E)52, 2020-12-02

Förslag

på informationshanteringspIan

Förslag

på arkivbeskrivning

omarbetat

sätt att en arkivförteckning

Bilagor
beslut

över

kallad

dokumenthanteringsplan),

behövs.

Arbetsutskottets

(även

handlingar.

har uppdaterat

informationshanteringspIanen

inte

en informationshanteringsplan

som tillsammans
allmänna

0msorgsförvaltningen

vilka antagits

samt

för omsorgsnämnden

för omsorgsnämnden

Utdragsbestyrkande

Alvesta
kommun

Sida

Protokoll

17(20)

Sammantreidesdatum

2020-12-16

Omsorgsnämnden

j75

Dnr 2020-00080

Information

om nuläge

i verksamheten

730

med anledning

av

covid-19/coronavirus
Beslut
Omsorgsnämnden

beslutar

att notera

informationen.

Sammanfattning
Förvaltningschef
konstaterad

ger nämnden

Vad gäller personalen
symtom.

Den största

inför vaccinering.
vaccination.

Vidare

Det råder fortfarande
vidare

har en omsorgstagare

är på sjuksköterskor

redogjorde

förvaltningschefen
prioriteras

på grund

inom länet med region

viss osäkerhet

kring tillvägagångssätten

av

med förberedelser

för prioriteringar
och därefter

kring vaccination

bedöms

är väl förberedda

smittspridning

vara hemma
som arbetar

vad gäller

personal.

Det

och andra kommuner.
för vaccinering

som

med.

Sammanfattningsvis
enheterna

För tillfället

är det få av dessa som behöver
påverkan

Äldre och andra i riskgrupper

sker en samverkan
arbetas

en lägesrapport.

covid-19.

inom länet,

läget vara under
gällande

kontroll

skyddsutrustning.

men läget är bättre

och stabilt.

i Alvesta.

Utdragsbestyrkande

,urercX,/
,Jiignat

Förvaltningen

Man kan se en fortsatt

och
ökad

Alvesta
kommun

Sida

Protokoll

18(20)

Sammanträdesdatum
2020-12-16

Omsorgsnämnden

76

Dnr 2020-00008

Informations-

006

och diskussionsärenden

Sammanfattning
Ordförande
verksamhet

informerade
från

genomförandet
Arbete

äldre

utbildningsnämnden
av en utredning

pågår

med att titta

möjigheten
Yvonne

att bygga

Erlandsson
i ordinärt

inte är ytterst
information

om att internbudgetsarbetet
till omsorgsnämnden

skjuts

signaturer

upp i väntan

på

av detta.

på renovering

av Furulidens

särskilda

boende

fråga

kommunen

om hur ansvaret

boende

ser ut. Förvaltningschef

för den enskildes

om lösningar

för brandsäkerhet

eget hem

samt

för omsorgstagare

svarade

hos de
att kommunen

men ska vara behjälpliga

där personalen

brandrisk.

Justerares

Flytt av LSS-

trygghetsbostäder.

(SD) ställer

ansvarig

fortgår.

Utdragsbestvrkande

ser att det finns

med
en

Alvesta
kommun

Sida

Protokoll

19(20)

Sammanträdesdatum
2020-12-16

Omsorgsnämnden

Dnr 2020-00006

5 77

Redovisning

002

av delegationsbeslut

Beslut
Omsorgsnämnden

beslutar

att godkänna

redovisningen

av deIegationsbesluten.

Sammanfattning
Omsorgsnämnden
ordförande

vissa ärenden

och tjänsternän

ska redovisas
Listorna

hari

enligt

på nämndens

om äldre

(SoL) och lagen

redovisar

och personer

om stöd

gällande

sin beslutanderätt

delegationsordning.

till arbetsutskott,
Delegationsbeslut

sammanträde.

i beslutsunderlaget

omsorgen

överlåtit

antal fattade

delegationsbeslut

med funktionsnedsättning

och service

till vissa funktionshindrade

enligt

inom
socialtjänstlagen

(LSS) för perioden

2020-11-01-2020-11-30.
Övriga

delegationsbeslut

För perioden

2020-11-05

- 2020-12-08

finns

följande

övriga

delegationsbeslut

att

anmäla:

1.

Yttrande till förvaltningsrätten
2020/192.730)

i överklaBat ärende, 2020-11-12 (dnr

2.

Ordförandebeslut

delegationsordning,

2020-11-18

(dnr

i överklagat

2020-11-18

(dnr

uppdatering

2020/30.002)
3.

Yttrande

till förvaltningsrätten

ärende,

2020/158.735)
4.

Ordförandebeslut
20

tillfällig

begränsning

av förenklad

handläggning,

2020-11-

(dnr 2020/75.730)

Bilagor
Lista över fattade

delegationsbeslut

Delegationsbeslutet

2020-11-12

Ordförandebeslut

2020-11-18

Delegationsbeslut

2020-11-18

Ordförandebeslut

2020-11-20

enligt

SoL och LSS under

Utdragsbestyrkande

november

2020

Alvesta
kommun

Sida

Protokoll

20(20)

Sammantradesdatum
2020-12-16

Omsorgsnämnden

78

Dnr 2020-00007

Meddelanden

till

006

omsorgsnämnden

Beslut
Omsorgsnämnden

har tagit

del av aktuella

meddelanden

och lägger

dessa till

handlingarna.

Sammanfattning

1.

Protokoll från arbetsutskottets

2.

Redovisning
(dnr

3.

av beslut

sammanträde 2020-12-02 (dnr 2020/2.006)

om särskilt

boende

som inte är verkställt

2020/36.738)

Statistik

över

omsorgsförvaItningens

sjukfrånvaro

2020-10-31

2020/58.020)

signaturer

2020-11-30

4.

Dom i mål nr 2085-20, 2020-11-19 (dnr 2020/98.731)

5.

Dom i mål nr 3973-20, 2020-12-02 (dnr 2019/158.735)

Utdragsbestyrkande

(dnr

