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Omsorgsnämndens protokoll 

  

Plats och tid Digitalt via Teams (Fysisk plats för mötet konferensrummet, omsorgsförvaltningen, Gärdesv. 4) 
torsdagen den 22 april 2021 kl 13:15-16.40 ajournering mellan §§ 26-27 
 

Paragrafer §§ 22–34  

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) §§ 25–34 
Nellie Nieminen (SD) ersätter Yvonne Erlandsson (SD) 
Jonny Almlöf (S) ersätter Jolanta Johansson (AA) 

Närvarande ersättare  

Övriga närvarande Anneli Loberg, Förvaltningschef 
Lucas Herngren, Verksamhetschef Funktionsstöd § 25 
Torbjörn Ekman, Ekonom § 26 
Christina Andersson, Socialt ansvarig samordnare §§ 27–28 
Arnold Lennartsson, Medicinskt ansvarig sjuksköterska § 29 
Stefan Ahlgren, Nämndsekreterare 
 
 
 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: 29 april 2021, omsorgsförvaltningen Gärdesvägen 4, Alvesta 

Utsedd att justera: Gunnel Nordahl 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Stefan Ahlgren  

 Ordförande 
  

 Lars-Olof Petersson  

 Justerare 
  

 Gunnel Nordahl  



 

Omsorgsnämnden 

Protokoll 
Sida 

2(14) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-22 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Anslagsbevis för Omsorgsnämnden 

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

Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-04-22 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-30 Datum då anslaget tas ned 2021-05-16 

Tid för överklagande 2021-05-01-2021-05-15 

Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 
 

Underskrift 
  

 Stefan Ahlgren   
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§ 24 Dnr 6634  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

 Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag. För ärendelista se sidan 3.    
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§ 25 Dnr 2021-00061 000 

 

Information från verksamhetsområde Funktionsstöd 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen. 

Sammanfattning 

 Lucas Herngren verksamhetschef för Funktionsstöd berättar om sitt 
verksamhetsområde. Året 2020 påverkades i stor utsträckning av covid-19. 
Vaccinationen av omsorgstagare och personal pågår. Daglig verksamhet är igång 
igen i ordinarie lokaler. Under 2021 kommer en stor satsning på 
kompetensutveckling ske.  

Lucas redovisade även resultatet av brukarundersökningen som gjordes under 
november 2020. I majoritet av frågorna är nivån i paritet med riket. För många av 
omsorgstagarna är daglig verksamhet viktigt.  
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§ 26 Dnr 2021-00057 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per mars 2021 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna Ekonomisk månadsrapport per mars 2021  

Sammanfattning 

På grund av det nya ekonomisystemet är det begränsat antal siffror som går att 
redovisa. Prognoserna blir osäkra på grund av covid-19 och problemen med det nya 
ekonomisystemet. Sjuktalen är fortsatt mycket höga, det kommer att bli en 
utmaning att få ned dessa.  

Intäkterna under 2021 beräknas bli lägre än under 2020 då statsbidragen var 
rekordhöga under förra året. Intäkterna blir också lägre tack vare ett minskat antal 
lägenheter i särskilt boende. 

Utfallet visar + 0,7 Mkr jämfört med periodbudget. Prognosen för helåret läggs på 
+-0. Prognosen bygger på antaganden om att statsbidrag kommer överstiga budget 
med cirka 14 Mkr.  

 

   

Bilagor 

Ekonomisk månadsrapport per mars 2021 

Nyckeltal till ekonomisk månadsrapport per mars 2021  
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§ 27 Dnr 2021-00018 739 

 

Kvalitetsberättelse för omsorgsnämnden 2020 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna kvalitetsberättelse för omsorgsnämnden 
2020.   

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 
2021. 

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.  

Christina Andersson, socialt ansvarig samordnare, presenterade innehållet i 
kvalitetsberättelsen och utvecklingen jämfört med tidigare år. Utvecklingsområden 
för 2021 är bland annat social dokumentation, värdegrundsarbete kring ”det goda 
mötet” och fortsatt digitalisering.  

 

   

 

 

Bilagor 

 Kvalitetsberättelse för omsorgsnämnden 2020    
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§ 28 Dnr 2021-00063 739 

 

Behörighet att läsa journaler 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen 

Sammanfattning 

 Läsbehörighet mellan lagrum SoL/LSS och HSL. Kvalitetsgruppen har 
uppmärksammat att det finns risker när legitimerad personal eller 
myndighetshandläggare inte får behörighet att läsa journaler. För att kunna se en 
helhetsbild av omsorgstagare föreslås myndighetshandläggare ges behörighet att 
läsa HSL-journaler. Detta bygger på samtycke från omsorgstagaren.  

MAS, SAS och förvaltningschef beslutar om detta. Nämnden informeras endast.     
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§ 29 Dnr 2021-00062 000 

 

Nattfastemätning 2021 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen 

Sammanfattning 

 Arnold Lennartsson, MAS, redovisar resultatet av nattfastemätningen som 
genomförts under vecka 7 2021. Det har skett en ökning av gruppen som får vänta 
mellan 12 och 13 timmar men också av gruppen som sköter sig själva.  

Det finns stor variation i resultaten mellan enheter och ibland även inom enheter. 
Respektive enhetschef arbetar med sitt resultat. De tre enheter som har lägst 
resultat ska följas upp särskilt av måltidschef och MAS. Träffar med måltidsombud 
från hela förvaltningen som inte kunnat genomföras under pandemin ska nu 
återupptas.  
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§ 30 Dnr 2021-00031 026 

 

Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen  

Sammanfattning 

Förvaltningschef Anneli Loberg redogör för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
under 2020. Redovisningen innehåller också antalet arbetsskador och tillbud under 
året. Alla anställda förutom några nya nyanställda som inte hunnit få utbildning än 
är medvetna om arbetsmiljöpolicyn. Det finns ett behov av fortsatt utbildning av 
personal men också stöd till chefer.  

Det finns brister vad gäller dokumentation av åtgärder av arbetsmiljöproblem. Men 
åtgärder vidtas när det finns brister. Förebyggande arbete med arbetsmiljöfrågor är 
viktigt att prioritera, för detta krävs att personal rapporterar tillbud. Arbetsmiljö ska 
vara en stående punkt på APT. En videofilm har skapats av rehabenheten för att 
utbilda personal i säkra lyft. Det finns inplanerade utbildningar av skyddsombud.  

Förvaltningschef vill att antalet anmälningar ska öka som ett led i att vara lyhörd 
mot personalen och på så vis nå mörkertalen.  

Pandemin har haft stor påverkan på området. Under denna har personalen 
informerats om säkerhetsåtgärder och om sjukdomen/viruset som sådant. Det har 
funnits och finns god tillgång till skyddsutrustning.  

   

Bilagor 

Sammanställning av systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsskador 2020   
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§ 31 Dnr 2020-00080 730 

 

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

Beslut 

 Omsorgsnämnden noterar informationen.    

Sammanfattning 

 Förvaltningschef Anneli Loberg redogör för läget. På ett av våra särskilda boende 
har vi fått 5 omsorgstagare som drabbats av covid-19 trots att dessa fått två doser 
vaccin. Dessa har lindriga symptom. Men det är viktigt att poängtera vikten av att 
fortsatt följa rekommendationerna. Undvik att träffa andra människor och håll god 
handhygien. Vi kan inte slappna av än, det är fortfarande en stor del av 
befolkningen som inte är vaccinerad och dessutom ger inget vaccin ett skydd till 
100%.     
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§ 32 Dnr 2021-00006 006 

 

Informations- och diskussionsärenden 

Beslut 

 Omsorgsnämnden noterar informationen.    

Sammanfattning 

Ordförande informerar om trygghetsboende i Vislanda. Förra hösten fattades 
beslutet att det inte skulle vara biståndsbedömt men med en åldersgräns om 75-år. 
Den första juni är det inflyttning och i dagsläget är 6 av 11 lägenheter uthyrda. 
Möjligen kan åldersgränsen sänkas, men det kräver beredning och ett regelrätt 
beslut av nämnden. Åldersgränsen kan inte sänkas lägre än till 65 år. Kostnaden för 
tomma lägenheter betalas av kommunen, det finns ingen nytta av tomma 
lägenheter. Kritik framförs av Christer Brincner (KD) och Britt Karlsson (AA) om 
bristande marknadsföring. Gunnel Nordahl (S) tycker 65-årsgräns är en bra nivå.  
Ordförande undrar om nämnden vill delegera beslutet om åldersgräns till 
arbetsutskott eller kalla till ett extra nämndsammanträde om detta. Claudia 
Crowley Sörensson (M) anser att beslutet ska tas av nämnden. Ordförande 
förvarnar om att det kan komma ett extrainsatt nämndsammanträde om denna 
fråga.  

Ordförande informerar om den träff som skulle ske med KPR om Hagaparken 
ställdes in.  

Förvaltningschefen informerar om att rekryteringen av sommarvikarier pågår. 

Ordförande informerar om att LSS-utredningen är klar och har presenterats för 
kommunfullmäktige. Det är inte riktigt klart än vilket beslut utredningen kommer 
mynna ut i.  

Ordförande påpekar också att sjuktalen sjunker.     
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§ 33 Dnr 2021-00004 002 

 

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut  

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 
2021-02-01 - 2021-03-31.  

Övriga delegationsbeslut 

För perioden 2021-02-26 – 2021-04-15 finns följande övriga delegationsbeslut att 
anmäla: 

Förvaltningschefsbeslut om uppdaterad attestförteckning, 2021-03-30 (dnr. 
2020/194.002) 

  

Bilagor 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under februari 2021 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under mars 2021 
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§ 34 Dnr 2021-00005 006 

 

Meddelanden till omsorgsnämnden 2021 

Beslut 

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

Sammanfattning 

Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2021-04-06 (dnr 2021/5.006) 

Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt 2021-03-01 (dnr 
2021/5.006) 

Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt 2021-04-01 (dnr 
2021/5.006) 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2021-03-31 (dnr 
2021/5.006) 

Sjukstatistik för omsorgsförvaltningen per februari 2021 (dnr. 2021/5.006) 

Förvaltningsrättens dom i mål nr 3544-20 (dnr. 2021/5.006) 

Förvaltningsrättens dom i mål nr 2021-20 (dnr 2021/5.006) 

Begreppsbank för omsorgsförvaltningen (dnr 2021/5.006) 

 

  

 


