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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

Omsorgsnämndens protokoll 

  

Plats och tid Digitalt via Teams 
torsdagen den 17 juni 2021 kl 13:15 – 14.30 
 

Paragrafer §§ 35–45  

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) §§ 35–36  
Ola Andersson (V) §§ 37–45  
Christer Brincner (KD), 2:e vice ordförande 
Ulf Larsson (L) ersätter Kia Johnsson (M) 
John-Erik Pettersson (M) 
Britt Karlsson (AA) 
Jolanta Johansson (AA) 
Yvonne Erlandsson (SD) 

Närvarande ersättare Jonny Almlöf (S) 37–45 §§ 
Nellie Nieminen (SD) 

Övriga närvarande Anneli Loberg, Förvaltningschef 
Pia Persson, Verksamhetschef särskilt boende §§ 35–38  
Torbjörn Ekman, Ekonom §§ 40–41 
Stefan Ahlgren, Nämndsekreterare 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: 23 juni, Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta. 

Utsedd att justera: Martina Holmkvist, Lundström 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Stefan Ahlgren  

 Ordförande 
  

 Lars-Olof Petersson  

 Justerare 
  

 Martina Holmkvist Lundström  
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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 2021-06-17 

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-24 Datum då anslaget tas ned 2021-07-22 

Tid för överklagande 2021-06-25-2021-07-21 

Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 
 

Underskrift 
  

 Stefan Ahlgren   
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§ 36 Dnr 6633  

 

Val av justerare 

Beslut 

 Martina Holmkvist Lundström utsågs att justera protokollet.    
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§ 37 Dnr 6634  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

 Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag. För ärendelista se sidan 3.     
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§ 38 Dnr 2021-00074 000 

 

Information från verksamhetsområde Särskilt boende 

Beslut 

 Omsorgsnämnden noterar informationen.    

Sammanfattning 

Verksamhetschef Pia Persson informerade om Trygghetsboendet Liljan i Vislanda. 
Lägenheterna hyrs ut på samma villkor som vanliga lägenheter med åldersgränsen 
som enda skillnad. För att söka måste man vara registrerad hos Allbohus. Från den 
första juni kunde man flytta in, sex av elva lägenheter är uthyrda.  

Pia berättade även om silviacertifiering. Familjen Kamprads stiftelse bidrar med en 
utbildningssatsning inom särskilt boende. Utbildningen börjar vecka 37. Samtliga 
går en basutbildning, arbetsledare får därutöver en heldagsutbildning med syfte att 
stärka dem i deras roll som teamledare och minst 2 undersköterskor per enhet ska 
lära sig att leda reflektionsstunder på enheten.  

Inom särskilt boende arbetar man med att göra omsorgstagaren mer delaktig och 
utveckla samordningen. Måltiden och måltidsmiljön är två viktiga delar som 
kontinuerligt arbetas med.    
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§ 39 Dnr 2021-00007 000 

 

Uppföljning av verkställighet av nämndbeslut 2021 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av verkställighet av 
nämndbeslut.  

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 2020 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  

  

Bilagor 

Uppföljning, 2021-05-27  

 



 

Omsorgsnämnden  

Protokoll 
Sida 

8(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 40 Dnr 2021-00071 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per april 2021 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per april 2021. 

Sammanfattning 

Utfallet efter 4 månader visar + 2,9 Mkr jämfört med periodbudget. Prognosen för 
helåret läggs ändå på +-0. Övriga kostnader beräknas öka under senare del av året 
när lager av hygienartiklar, skyddskläder och förbrukningsmaterial behöver fyllas på. 
Intäkterna kommer att minska när kompensation för sjuklöner upphör. Ekonomisk 
prognos år 2021 är precis som föregående år, mycket svår att göra mot bakgrund av 
att pandemin fortfarande pågår.   

Bilagor 

Ekonomisk månadsrapport per april 2021 

Statistik till månadsrapport per april 2021 

Ekonomisk månadsrapport per maj 2021  

  

 



 

Omsorgsnämnden  

Protokoll 
Sida 

9(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 41 Dnr 2021-00077 007 

 

Ekonomisk månadsrapport per maj 2021 

Beslut 

 Omsorgsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per maj 2021 

   

Sammanfattning 

. Utfallet efter 5 månader visar + 1,8 Mkr jämfört med periodbudget. Prognosen för 
helåret läggs på +-0. Övriga kostnader beräknas öka under senare del av året när 
lager av hygienartiklar, skyddskläder och förbrukningsmaterial behöver fyllas på. 
Intäkterna kommer att minska när kompensation för sjuklöner upphör. Ekonomisk 
prognos år 2021 är precis som föregående år, mycket svår att göra mot bakgrund av 
att pandemin fortfarande pågår. 

Problemen med det nya ekonomisystemet försvårar fortsatt arbetet.  

  

Bilagor 

Ekonomisk månadsrapport per maj 2021  
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§ 42 Dnr 2020-00080 730 

 

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

Beslut 

 Omsorgsnämnden noterar informationen.    

Sammanfattning 

 Förvaltningschefen berättar att läget är stabilt inom våra verksamhetsområden. Allt 
fler är vaccinerade vilket minskar sårbarheten. Personalen arbetar fortfarande med 
skyddsutrustning och följer riktlinjerna. Den nya varianten av viruset har spridning i 
region Kronoberg. Alla med symtom stannar fortsatt hemma. Ingen smittspridning 
bland omsorgstagare.  

Sommarvikarier har givits möjlighet att vaccinera sig. Alla som tackat ja är nu 
vaccinerade.      
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§ 43 Dnr 2021-00006 006 

 

Informations- och diskussionsärenden 

Sammanfattning 

 Riksbyggen har tillsammans med kommunen skapat en hyresgästförening för 
trygghetsboendet tingsbacken. Ordförande informerar om att han är invald i en 
interimsstyrelse som ska sitta till dess att hyresgäster kan träda in.    

Ordförande informerar om att LSS-utredningen mynnat ut i ett riktningsbeslut från 
kommunstyrelsen att omsorgsnämnden ska ta över all LSS-verksamhet i 
kommunen. Kommunchefen har fått i uppdrag att göra en tidsplan för detta. 
Förvaltningschefen informerade om hur arbetet med detta kommer se ut och vilka 
som kommer vara involverade. 

Vidare informerar ordförande om den eventuella renoveringen av Furuliden. Det 
pågår diskussioner med Allbohus om hur detta skulle kunna genomföras, de 
kommer ta fram två olika förslag som nämnden ska ta ställning till. Den så kallade 
”Gula villan” i Moheda ses över som ett potentiellt alternativ till trygghetsboende. 

Vad gäller trygghetsboende vid Högåsen planeras det att byggas i ett plan. 

Slutligen informerar ordförande om ändrat förfarande vad gäller budget 2022.  

Förvaltningschefen informerade om att många positiva reportage om förvaltningen 
förekommit i media på senaste tiden. En anställd inom ordinärt boende tilldelades 
priset som årets handledare av vård- och omsorgscollege.  

Christer Brincner (KD) frågar om trygghetsboendet i Vislanda. Ordförande svarar att 
sex lägenheter är uthyrda och att man avvaktar med ett eventuellt beslut att sänka 
åldersgränsen.  
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§ 44 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 
2021-04-01 - 2021-05-31.  

Bilagor 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under april 2021 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under maj 2021  

 



 

Omsorgsnämnden  

Protokoll 
Sida 

13(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 45 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 2021-06-03 

Sjukstatistik för omsorgsförvaltningen mars 2021 

Sjukstatistik för omsorgsförvaltningen april 2021 

Redovisning av beslut om särskilt boende som inte verkställts 2021-04-30 

Redovisning av beslut om särskilt boende som inte verkställts 2021-05-31 

Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål 2021–20 

Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål 1063–21 

Förvaltningsrätten i Växjös beslut i mål 2837–20 

Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål 339–20  

  

 


