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§ 69 Dnr 6634  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.  

Sammanfattning 

Se sidan 3 för ärendelista.       
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§ 70 Dnr 2020-00163 000 

 

Återrapportering av intern kontroll för 2021 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av omsorgsnämndens 
interna kontroll för 2021.   

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska den interna kontrollen säkra en effektiv 
förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska 
således bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs 
effektivt och säkert. I enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll finns 
dels en kommunövergripande, dels en nämndspecifik internkontrollplan. 

Den kommunövergripande internkontrollplanen innehåller sex kontrollmoment och 
den nämndspecifika tre kontrollmoment. Resultatet för sju moment bedöms som 
gott (varav ett delmoment ej går att bedöma i år). Kontrollmomentet gällande 
löpande dokumentation och genomförandeplaner i Lifecare avseende insatsen 
kameratillsyn bedöms som tillräckligt då granskningen visar att det finns vissa 
utvecklingsområden gällande följsamhet till rutinen. Genomförandeplaner föreslås 
vara en prioriterad strategi i nämndens verksamhetsplan inför 2022. Tillgänglighet 
via telefon, ett kontrollmoment som mäts för hela kommunen, bedöms som 
bristfälligt. Kontaktcentret väntas medföra en ökad tillgänglighet.    

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 54, 2021-12-02 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-25 

Återrapportering av intern kontroll 2021 

Internkontrollplan för omsorgsnämnden 2021 

Kommunövergripande internkontrollplan 2021 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 71 Dnr 2021-00133 041 

 

Verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan 
2022 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna verksamhetsplan med internbudget och internkontrollplan för 
2022 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag om införande av vinterskor-
/stövlar till de personalkategorier som får vinterjackor samt införande av 
badkläder till personal inom verksamhetsområde Funktionsstöd som badar 
tillsammans med omsorgstagaren. Förslaget ska innehålla kostnader samt 
praktisk hantering av vinterskor/-stövlar och badkläder.     

Sammanfattning 

I omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2022 beskrivs övergripande nämndens 
grunduppdrag och kvalitetsindikatorer för verksamheten samt dess inriktning, 
utvecklingsmål och prioriterade områden. Verksamhetsplanen utgår från 
kommunfullmäktiges styrmodell som in sin tur baseras på FN:s hållbarhetsmål i 
Agenda 2030. I verksamhetsplanen ges en nulägesanalys som även beskriver 
nämndens utmaningar framöver.  

För 2022 har omsorgsnämnden en budgetram om 386,1 miljoner kronor. Budgeten 
bedöms innebära ett behov av en kostnadsminskning för omsorgsnämnden på 5-6 
miljoner kronor under 2022.  

Internkontrollplan för 2022 består av följande fyra kontrollmoment: 

- Dokumentation och genomförandeplaner i verksamhetssystemet Lifecare 
- Kontroll av följsamhet till hygien- och klädrutiner 
- Kontroll av följsamhet till rutiner gällande hantering av kontanta medel  
- Kontroll av följsamhet till rutin gällande datalicenser     

Yrkanden 

Otto Berglund (S) och Monica Pihl (C) yrkar bifall till beslutsförslaget.    

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

 



 

Omsorgsnämnden  

Protokoll 
Sida 

7(18) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 72 Dnr 2021-00145 042 

 

Omsorgsnämndens ekonomiska uppföljningar 2022 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Nämndens månadsuppföljningar enligt kommunstyrelsens direktiv även ska 
innehålla följande nyckeltal:  

a. Beslutade och utförda timmar per dag för hemtjänst i ordinärt boende  
b. Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende  
c. Kösituation till särskilt boende/bostad med särskild service 
d. Antal särskilda boendelägenheter som är i drift och som plomberats 
e. Antal köpta platser 

2. Verksamhetscheferna för särskilt boende, ordinärt boende och funktionsstöd ska 
informera nämnden muntligen vid minst ett tillfälle vardera. Enhetscheferna för 
myndighetskontoret, sjuksköterskorna och rehab ska informera nämnden vid ett 
tillfälle. Informationen till nämnden ska innehålla aktuellt läge, viktiga nyckeltal för 
verksamheten, utvecklingsområden och handlingsplaner för dessa.  

3. Efter februari och maj ska totala personalkostnaden, beslutade hemtjänsttimmar 
per dag samt aktuell kösituation till särskilt boende redovisas skriftligen till 
omsorgsnämndens ordförande och läggas som ett meddelande till nämnden vid 
kommande sammanträde. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska årligen inför nästkommande år besluta om direktiv för 
ekonomisk rapportering vilket omfattar grundläggande rapporteringsmodell, 
principer för nämndernas prognos, tidplaner och mallar för uppföljningsprocessen 
samt rutin för nämndernas rapportinlämning. Av de senaste beslutade direktiven 
framgår att nämndens månadsuppföljning ska ske för mars, april och oktober samt 
delårsrapport per augusti. Nämnden ska senast i januari besluta om egna direktiv 
för den ekonomiska uppföljningen utöver den uppföljning som kommunstyrelsen 
fastställt enligt ovan.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 56, 2021-12-02 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-09 
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§ 73 Dnr 2021-00146 706 

 

Årlig justering av omsorgsnämndens måltidspriser 2022 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har beslutat att omsorgsnämndens måltidspriser ska justeras 
årligen enligt gällande konsumentprisindex, KPI (§ 162/2019). Omsorgsnämnden 
har preciserat beslutet med att KPI per oktober 2019 och gällande måltidspriser 
2020 ska användas som bas för omräkningen samt att justering ska göras först när 
KPI per oktober har ändrats med minst 1 procent i förhållande till KPI per oktober 
2019, förändringen ska då avrundas till hela krontal för alla priser ingående i 
prislistan (§ 71/2020). Omsorgsnämnden har beslutat att nämnden årligen vill få 
information om kommande års höjning av måltidspriserna (ON § 58/2019). 

Ingen höjning av måltidspriserna genomfördes för år 2021 eftersom höjningen då 
blev marginell. Inför år 2022 kommer måltidspriserna att höjas enligt bilagd 
förteckning (se nästa sida).    

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 57, 2021-12-02 

Tjänsteskrivelse, 2021-12-01 

Omsorgsnämndens beslut § 71, 2020-12-16 

Kommunfullmäktiges beslut § 162, 2019-11-26   
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Bilaga. Måltidspriser för omsorgsnämnden år 2022 

 
 

 

 

 Pris Ökning 
Nytt pris avrundat 

till hel krona 

Omsorgstagare 2020-01-01 3,09% 2022-01-01 

Frukost 27 kr 0,84 kr 28 kr 

Middag med efterrätt 64 kr 1,98 kr 66 kr 

Middag utan efterrätt 58 kr 1,80 kr 60 kr 

Kvällsmat 33 kr 1,02 kr 34 kr 

Kaffe 5 kr 0,15 kr 5 kr 

Kaffe med bröd 15 kr 0,46 kr 15 kr 

Matdistribution middag 74 kr 2,29 kr 76 kr 

Matdistribution kväll 43 kr 1,33 kr 44 kr 

Helabonnemang, per månad 3 720 115,13 kr 3 835 kr 

Frukost abonnemang per månad 810 25,07 kr 835 kr 

Middag abonnemang, per månad 1 920 59,42 kr 1 979 kr 

Kvällsmat abonnemang, per månad 990 30,64 kr 1 021 kr 

Måltider korttidsplats, per dygn 124 3,84 kr 128 kr 

    
Anhöriga/gäster/personal    
Frukost 34 kr 1,05 kr 35 kr 

Middag med efterrätt, ej pensionär 86 kr 2,66 kr 89 kr 

Middag med efterrätt, pensionär 64 kr 1,98 kr 66 kr 

Middag utan efterrätt, ej pensionär 80 kr 2,48 kr 82 kr 

Middag utan efterrätt, pensionär 58 kr 1,80 kr 60 kr 

Efterrätt (ex pannkaka med sylt) 15 kr 0,46 kr 15 kr 

Kvällsmat 46 kr 1,42 kr 47 kr 

Kaffe 10 kr 0,31 kr 10 kr 

Kaffe med bröd 15 kr 0,46 kr 15 kr 
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§ 74 Dnr 2021-00141 792 

 

Översyn av måltidspriser för gemensamt tillagade måltider i 
bostad med särskild service 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Kostnaden för måltider för personer med insatsen bostad med särskild service 
enligt 9 § 9 p lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som tillagas 
och äts gemensamt i bostaden, från och med 1 februari 2022 tas ut enligt en 
schablon baserad på Konsumentverkets beräkning av livsmedelskostnaden för en 
fyra veckors matsedel för åldersgruppen 31-60 år. För år 2022 används 2021 års 
beräkning vilket innebär att kostnaden för den enskilde blir enligt följande: 

 Frukost: 17 kronor 
 Lunch: 35 kronor 
 Middag/kvällsmat: 35 kronor 
 Fika: 5 kronor 

2. Kostnaden ska därefter regleras årligen baserat på Konsumentverkets 
livsmedelskostnad för en fyra veckors matsedel för åldersgruppen 31-60 år.  

Sammanfattning 

I bostad med särskild service enligt 9 § 9 p Lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, står var och en för sina matkostnader och får stöd och 
hjälp med att laga mat i sin egen bostad utifrån egna önskemål och behov. 
Möjlighet finns även att gemensamt med andra boende tillreda och äta måltider till 
självkostnad. 

En översyn har gjorts av debiteringen av måltidskostnad för de måltider som tillagas 
gemensamt. Förvaltningen föreslår att kostnaden för de boende, som ska motsvara 
självkostnaden för inköp av livsmedel, debiteras enligt en schablon som baserar sig 
på Konsumentverkets beräkning av livsmedelskostnaden för åldern 31 – 60 år som 
för år 2021 är 2 750 kronor per månad.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 58, 2021-12-02 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-25 

Utredning, 2021-11-25 
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§ 75 Dnr 2020-00085 770 

 

Information om god och nära vård 

Sammanfattning 

För att möta den framtida utmaningen gällande en äldre befolkning med färre 
personer i arbetsför ålder behöver en omställning ske av hälso- och sjukvården 
samt omsorgen för att resurserna ska räcka till. Nära vård och omsorg är ett nytt 
förhållningssätt till hur vi organiserar hälso- och sjukvården där mer vård och 
omsorg ska bedrivas i öppna och flexibla vårdformer oavsett var individen befinner 
sig. Grundtanken är att vården och omsorgen ska komma närmare medborgaren 
och primärvården är tänkt att vara navet i detta medan sjukhusen ska bli mer 
specialiserade. Det förebyggande arbetet är en viktig del i det nya arbetssättet med 
en nära vård och även en ökad användning av digital teknik när det är möjligt. 

I Alvesta kommun planeras och genomförs under åren 2021-2025 ett antal 
utvecklingsinitiativ som kommer att bidra till en omställning och en rörelse för att 
nå en god och nära vård och omsorg. Utvecklingsinitiativen knyts till 
omsorgsnämndens strategiska riktning bland annat genom ett personcentretat 
arbetssätt med individen i centrum, genom att tillvarata individens resurser och ge 
rätt stöd utifrån behov, användande av digitala verktyg då det är möjligt och 
samverkan med regionen.     
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§ 76 Dnr 2021-00140 002 

 

Attestförteckning för omsorgsförvaltningen 2022 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna attestförteckning för 
omsorgsförvaltningen.   

Sammanfattning 

Varje nämnd ansvarar för att ha en gällande attestförteckning över 
beslutsattestanter enligt kommunfullmäktiges attestreglemente (KF § 76/2019). Av 
attestförteckningen framgår de maxbelopp för fakturor som respektive attestant 
kan attestera.  

Nämnden fastställer attestförteckningen årligen och förvaltningschef har sedan 
delegation att löpande uppdatera förteckningen under året.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 60, 2021-12-02 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-19 

Attestförteckning, 2021-11-23 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 77 Dnr 2021-00138 002 

 

Uppdatering av omsorgsnämndens delegationsordning 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att från 1 januari 2022 delegera följande två beslut till 
förvaltningen: 

1. Underteckna och säga upp avtal i enlighet med 9 § 8 p LSS, delegeras till 
förvaltningschef. 

2. Beslut om ersättning enligt 20 § LSS från förälder/vårdnadshavare gällande 
kostnader för omvårdnad av barn under 18 år, delegeras till 
verksamhetschef för funktionsstöd. 

Omsorgsnämndens delegationsordning uppdateras enligt beslutet. 

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. 
Delegering av beslut sker för att möjliggöra en enkel och snabb handläggning av 
ärenden genom att delegat fattar beslut på nämndens uppdrag. 

Med anledning av att samtlig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, flyttas över till omsorgsnämndens ansvar från 1 januari 
2022 finns behov att delegera två typer av beslut till förvaltningen: 

1. Underteckna och säga upp avtal i enlighet med 9 § 8 p LSS som föreslås delegeras 
till förvaltningschef 

2. Beslut om ersättning enligt 20 § LSS från förälder/vårdnadshavare gällande 
kostnader för omvårdnad av barn under 18 år som föreslås delegeras till 
verksamhetschef för funktionsstöd. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 61, 2021-12-02 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-25 

Omsorgsnämndens delegationsordning, 2021-11-25 
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§ 78 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 3 juni 2021 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   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 62, 2021-12-02 

Tjänsteskrivelse, 2021-11-25 

Uppföljning, 2021-11-15   
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§ 79 Dnr 2020-00080 730 

 

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

Sammanfattning 

Det har varit ett utbrott av covid-19 på ett av de särskilda boendena i kommunen. 
De som insjuknat är idag friskförklarade och smittspårning har genomförts men det 
är oklart hur covid-19 kom in på boendet. Det är viktigt att rutinerna kring 
användning av skyddsmaterial fortsatt följs i hela verksamheten. 

Det finns krav på att alla studenter under 18 år som praktiserar i verksamheten ska 
vara vaccinerade. Det pågår diskussioner i länet och nationellt kring vilka krav 
arbetsgivaren kan ställa på att personalen ska vara vaccinerad.    
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§ 80 Dnr 2021-00006 006 

 

Informations- och diskussionsärenden 

Sammanfattning 

Ordförande Lars-Olof Petersson (S) informerade nämnden om följande: 

• I måndags, den 13 december, hölls ett möte i kommunala pensionärsrådet, 
KPR. Det var första mötet sedan september 2020 på grund av pandemin. På 
mötet diskuterades bland annat kring tillgänglighet i samhället, kultur- och 
fritidsförvaltningen informerade om sin verksamhet samt om nya bidrag till 
föreningar som är möjliga för pensionärsföreningarna att söka och 
utvecklingssamordnare för e-hälsa informerade om ett projekt som pågått 
under 2021 vars syfte är att lära och stötta seniorer kring digital teknik. 

• Ordförande har varit på besök på Söderbackas mötesplats.  

Förvaltningschef Anneli Loberg informerade nämnden om följande: 

• Det är för tillfället runt 6-8 lägenheter i särskilt boende som är under 
renovering.Har tagit lång tid att renovera några av lägenheterna vilka inte 
har kunnat användas under tiden, förvaltningen kommer att lyfta detta 
med Allbohus.    

 



 

Omsorgsnämnden  
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Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 81 Dnr 2021-00004 002 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

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 
2021-11-01 - 2021-11-30. 

Beslutsunderlag 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under november 2021   
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§ 82 Dnr 2021-00005 006 

 

Meddelanden till omsorgsnämnden 

Beslut 

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

Sammanfattning 

1. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2021-12-02 (dnr 2021/2.006) 

2. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2021-11-11 (dnr 2021/2.006) 

3. Statistik över sjukfrånvaro inom omsorgsförvaltningen, oktober 2021 (dnr 
2021/14.020) 

4. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte verkställts 2021-11-30 (dnr 
2021/17.738)  

 


