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Omsorgsnämndens protokoll 

  

Plats och tid Konferensrummet, omsorgsförvaltningen, Gärdesv. 4, torsdagen den 11 november 2021 
kl 13:15 – 15.30 ajournering 14.25 – 14.45 mellan §§ 61 och 62.  
 Paragrafer §§ 57-68  

Beslutande Lars-Olof Petersson (S), Ordförande 
Gunnel Nordahl (S) 
Jonny Almlöf ersätter Otto Berglund (S) 
Mikael Lindberg (C), 1:e vice ordförande 
Monica Pihl (C) 
 

Christer Brincner (KD), 2:e vice ordförande 
Claudia Crowley Sörensson (M) ersätter Kia Johnsson (M) 
John-Erik Pettersson (M) 
Britt Karlsson (AA) 
Jolanta Johansson (AA) 
Yvonne Erlandsson (SD) 
 

Övriga närvarande Anneli Loberg, förvaltningschef 
Torbjörn Ekman, ekonom § 61  
Peggy Hall, förvaltningssekreterare 
Stefan Ahlgren, nämndsekreterare 
Birgitta Andersson, enhetschef ordinärt 
boende §§ 57-60 
 
 

 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: 18 november, digitalt. 

Utsedd att justera: Monica Pihl (C) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Stefan Ahlgren  

 Ordförande 
  

 Lars-Olof Petersson  

 Justerare 
  

 Monica Pihl  
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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 2021-11-11 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-19 Datum då anslaget tas ned 2021-12-15 

Tid för överklagande 2021-11-20 – 2021-12-14 

Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta.  
 

Underskrift 
  

 Stefan Ahlgren   
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§ 58 Dnr 6633  

 

Val av justerare 

Beslut 

 Monica Pihl (C) utsågs att justera protokollet.    
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§ 59 Dnr 6634  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag, för ärendelista se sidan 3.      
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§ 60 Dnr 2021-00106 000 

 

Information om hållbara scheman 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen.  

Sammanfattning 

Birgitta Andersson kom och informerade om arbetet med hållbara scheman inom 
verksamhetsområde ordinärt boende. Arbetet har försenats på grund av pandemin 
men pågår fortfarande.  

Det finns en viss oro hos personalen kring detta och del osanna rykten förekommer. 
Personalen ska vara involverade i planeringen och tillämpningen. Hållbara scheman 
kommer inte se likadana ut på olika enheter och avdelningar.  
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§ 61 Dnr 2021-00120 007 

 

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2021 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per oktober 
2021. 

Sammanfattning 

Efter maj månad visade verksamheterna ett resultat på +1,8 Mkr jämfört med 
periodbudget. I delårsrapporten var resultatet + 7,4 och efter oktober är resultatet 
+ 8,7 Mkr jämfört med periodbudget. Helårsprognosen läggs nu på + 6 Mkr. De sista 
två månaderna beräknas bli mer kostsamma när hemtjänsten ökar, förkylning och 
influensa ökar, ersättning för sjuklön har upphört, samt att sent inkomna fakturor 
samlas upp i december.   

Jämförelser med 2020 är svåra på grund av den extrema situation som då rådde 
kopplat till pandemin. Några dyra placeringar försämrar resultatet inom 
funktionsstöd, i övrigt hamnar alla verksamheter på ett resultat över eller i linje 
med budget. Mer detaljerad statistik kommer att presenteras så fort den är 
granskad och tillförlitlig.  

Beslutsunderlag 

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2021, 2021-11-04   

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 62 Dnr 2021-00122 006 

 

Sammanträdesplan 2022 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget på sammanträdesplan för 
Omsorgsnämnden 2022 med följande ändringar: 

1. Beredningen 26 januari flyttas till 25 januari. 

2. Beredningen 18 maj flyttas till 19 maj. 

3. Nämndens sammanträde 16 juni flyttas till 14 juni.  

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 2022 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.  

En uppdaterad sammanträdesplan kommer att skickas ut. 

Beslutsunderlag 

Förslag på sammanträdesplan för Omsorgsnämnden 2022, 2021-10-21 
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§ 63 Dnr 2021-00084 000 

 

Motion (SD) gällande parboendegaranti  

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta motionen 
besvarad genom skrivelsen. 

Yvonne Erlandsson (SD) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 1.  

Sammanfattning 

Förslaget går i korthet ut på att det görs tydligt i kontrakt att det rör sig om ett 
kategoriboende när man hyr en bostad avsedd för två personer i ett äldreboende, 
att då en av partnerna flyttar, avlider eller ansöker om skilsmässa (eller 
motsvarande) ska den kvarvarande partnern erbjudas en plats i en bostad för 
ensamboende, helst i samma vårdboende samt att trygghetsboende ska erbjudas 
som andrahandsalternativ. 

I en skrivelse svarar förvaltningen hur vi arbetar kring detta idag och varför förslaget 
inte är förenlig med svensk lagstiftning.  

Yrkanden 

 Yvonne Erlandsson (SD) yrkar bifall till motionen.    

Beslutsgång 

Ordförande finner två beslutsförslag. Först frågar han om det är nämndens mening 
att besluta enligt beslutsförslaget och finner att så är fallet. 

Sedan frågar han om det är nämndens mening att besluta enligt Yvonne 
Erlandssons yrkande och finner att så inte är fallet.  

Beslutsunderlag 

Motion (SD) om parboendegaranti 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 64 Dnr 2021-00121 003 

 

Revidering av Omsorgsnämndens reglemente 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna revideringen av Omsorgsnämndens 
reglemente.  

Sammanfattning 

Med anledning av flytten av LSS-verkställighet behöver Omsorgsnämndens 
reglemente revideras. Förslaget är framtaget i samråd med övriga inblandade 
nämndsekreterare och kanslichef Sofie Thor.  

Även vissa redaktionella och språkliga ändringar har gjorts i reglementet men 
revideringen ska inte påverka nämndens ansvarsområde utöver förändringen 
gällande verkställighet av LSS-beslut.   

Beslutsunderlag 

Förslag på ändring av Omsorgnämndens reglemente, 2021-11-01 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen. 

 



 

Omsorgsnämnden  

Protokoll 
Sida 

11(15) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-11 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 65 Dnr 2021-00134 000 

 

Information om digital signering av protokoll 

Beslut 

 Omsorgsnämnden noterar informationen.    

Sammanfattning 

 Nämndsekreteraren och förvaltningssekretaren visar information om digital 
signering.     
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§ 66 Dnr 2021-00006 006 

 

Informations- och diskussionsärenden 

Sammanfattning 

 Ordförande informerar om en broschyr om trygghetsboende på Tingsbacken, 
denna ska skickas ut till alla som visat intresse för trygghetsboendet. Denna 
kommer även läggas ut på kommunens hemsida. Vidare informerar ordförande om 
engagemanget kring plomberingen av lägenheter på Furuliden.  

Förvaltningschefen påminner om att vinterperioden stundar och att detta medför 
sjukdomar. Covid-19 finns i samhället men än så länge inte inom våra 
verksamheter. Omsorgstagare i särskilt boende och ordinärt boende får nu en 
tredje dos vaccin. Personal testas fortfarande vid förkylningssymptom och 
skyddsåtgärder vidtas fortfarande.  

Alla förvaltningschefer i regionen har skickat ut brev till sin personal där man 
uppmanar dem att vaccinera sig. Förvaltningen tittar på möjligheterna för att kräva 
att personer som anställs är fullt vaccinerade. Verksamheterna har öppnat upp för 
att ta emot praktikanter, men dessa ska vara fullvaccinerade.  
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§ 67 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 
2021-09-01 - 2021-09-30 och 2021-10-01 – 2021-10-31 
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§ 68 Dnr 2021-00005 006 

 

Meddelanden till omsorgsnämnden 2021 

Beslut 

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

Sammanfattning 

1. Protokoll från Arbetsutskottets sammanträde 2021-10-28 

2. Sjukstatistik för omsorgsförvaltningen augusti 2021 

3. Sjukstatistik för omsorgsförvaltningen september 2021 

4. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte verkställts 2021-09-30 

5. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2021-09-30 

6. Förvaltningschefens beslut om ersättning vid vaccination mot säsongsinfluensa 

7. Förvaltningschefens beslut om avgiftsreducering vid digitala inköp 

8. Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål 2518-21 
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Bilaga 1 

I ett flertal kommuner (ex.Vansbro, Norrköping och Haninge) har besittningsrätten 
villkorats i hyresavtalet på lite olika sätt. Varför gör man inte detta i Alvesta 
kommun då det inte verkar vara i strid med lagstiftningen?  Vill också betona hur 
viktigt det är med en human ärendehantering så att ingen "hamnar på gatan"!  

En annan aspekt är att det faktiskt kan vara den medboende som avlider först. Hur 
ställer sig Alvesta kommun då? Är det rimligt att en person med stora vårdbehov, 
kanske sängliggande, fortsätter förfoga över en lägenhet avsedd för 2 personer? 
Detta samtidigt som ett behov av parboende kan finnas i ordinärt boende.  

Jag förordar att Alvesta Kommun anammar liknande riktlinjer som finns i Haninge 
Kommun, med den förändringen att det gäller båda parter i parboendet. 

Yvonne Erlandsson (SD). 


