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Plats och tid Konferensrummet, omsorgsförvaltningen, Gärdesv. 4.  
Torsdagen den 21 april 2022 kl 13:30 – 16:45 
Ajournering mellan § 21 och § 22, klockan 14:55 – 15:10 

Paragrafer §§ 14-26  

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) 
Linnea Naess (V) 
Christer Brincner (KD), 2:e vice ordförande 
Kia Johnsson (M) 
John-Erik Pettersson (M) 
Britt Karlsson (AA) 
Jolanta Johansson (AA) 
Jonny Almlöf (S) ersätter Yvonne Erlandsson (SD) 

Närvarande ersättare -  

Övriga närvarande Pia Persson, verksamhetschef särskilt boende § 17 
Marianne Stark, strateg §§ 17-21 
Torbjörn Ekman, ekonom §§ 18-19 
Christina Andersson, verksamhetschef ordinärt boende § 22 
Arnold Lennartsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 23 
Malin Larsson Roos, medicinskt ansvarig för rehabilitering § 23 
Anneli Loberg, förvaltningschef 
Peggy Hall, förvaltningssekreterare 

  

Justeringens tid och plats  
Tid och plats för justering: 2022-04-25, senast klockan 12.00 

Utsedd att justera: Christer Brincner (KD) 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

  

 Peggy Hall  

 Ordförande 
  

 Lars-Olof Petersson (S)  

 Justerare 
  

 Christer Brincner (KD)  
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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 2022-04-21 

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-25 Datum då anslaget tas ned 2022-05-18 

Tid för överklagande 2022-04-26 - 2022-05-17 

Förvaringsplats för protokollet Digitalt i ärendehanteringssystemet Ciceron 
 

Underskrift 
  

 Peggy Hall   
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§ 14 Dnr 6632  

 

Närvaro 

Beslut 

Omsorgsnämnden fastställer närvaron.     

Sammanfattning 

Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras att 
omsorgsnämnden inleder sammanträdet med 12 ledamöter och 1 tjänstgörande 
ersättare.    
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§ 15 Dnr 6633  

 

Val av justerare 

Beslut 

Christer Brincner (KD) utsågs att justera dagens protokoll.     
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§ 16 Dnr 6634  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.     

Sammanfattning 

För ärendelista se sidan 3 i detta protokoll.     
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§ 17 Dnr 2021-00123 000 

 

Ombyggnation och underhåll av särskilda boendet Furuliden i 
Moheda 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Föreslå kommunfullmäktige att genomföra renovering och ombyggnation 
av särskilda boendet Furuliden i Moheda enligt framtaget förslag på ritning. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att ge Allbohus Fastighets AB i uppdrag att 
genomföra upphandling för renovering och ombyggnation av särskilda 
boendet Furuliden i Moheda enligt framtaget förslag på ritning för att 
sedan återkomma till kommunfullmäktige kring beslut och startbesked. 

3. Ge ordförande i uppdrag att fatta beslut på delegation om att fastställa 
förslaget på ritning innan ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige, 
under förutsättning att inga större förändringar behöver göras. 

Sammanfattning 

Särskilda boendet Furuliden i Moheda är i behov av ett större underhåll samt 
omdisponering inom befintlig byggnad för att åstadkomma mer ändamålsenliga 
lokaler som kan nyttjas på ett bättre sätt. Bland annat behöver ändringar göras 
gällande brandskydd och arbetsmiljö eftersom det är andra regler för detta nu än 
när Furuliden byggdes. 

Renoveringen kommer att utföras etappvis för att viss verksamhet ska kunna vara i 
gång även under den period som renoveringen pågår. Första etappen avser hus C, 
höghusdelen, som behöver prioriteras på grund av behovet av förbättrat 
brandskydd med sprinklers och två oberoende utrymningsvägar. Omfattningen av 
renovering och ombyggnation framgår av bilaga och innefattar, utöver 
brandskyddet, bland annat: 

• Renovering av tillagningskök och restaurangdel 

• Underhåll av lägenheter, korridorer och allrum 

• Omdisponering av plan 2 till personalutrymmen 

• Ny reservkraftanläggning 

• Installation av ny personhiss 

• Nytt verksamhetsanpassat miljöhus 

De ritningar som presenteras till omsorgsnämndens sammanträde kommer att vara 
en preliminär version eftersom samråd behöver ske med verksamheten innan de 
kan fastställas. Vidare kommer ärendet kompletteras med en kostnadskalkyl till 
dess att det skickas vidare för beslut i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Förslag på ritning, 2022-04-13 
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Arbetsutskottets beslut § 22, 2022-04-07 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-24 

Bilaga - Renoveringens omfattning, etapp 1 (C-huset), 2022-03-31 

Tidplan, 2022-03-29 

Protokollsutdrag ON § 45, 2021-10-28 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 18 Dnr 2022-00056 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per mars 2022 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport per mars 2022.   

Sammanfattning 

Efter mars månad visar omsorgsnämndens verksamheter ett resultat på plus 1,2 
miljoner kronor jämfört med periodbudget. Från och med april ökar kostnaderna 
för löner med cirka 5 miljoner kronor totalt för resterande nio månader. Statsbidrag 
för förhöjda sjuklöner ges endast till och med mars månad med 0,4 - 0,5 miljoner 
kronor per månad. Dessa faktorer gör att helårsprognosen i nuläget bedöms 
innebära en budget i balans för 2022. Utan ramtillskottet för 2022 med 5 miljoner 
kronor skulle prognosen varit minus motsvarande summa.  

En helårsprognos efter tre månader, för ett verksamhetsområde som till stora delar 
styrs av lagar och behov, är dock alltid mycket osäker. Ifall behoven av vård och 
omsorg ökar under året kan det bli ett underskott vid årets slut.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 18, 2022-04-07 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-07 

Ekonomisk månadsrapport per mars 2022 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 19 Dnr 2022-00065 041 

 

Fördelning av extra ramtillskott för år 2022 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att ramtillskottet på 5 miljoner kronor budgeteras som 
en central reserv i omsorgsnämndens budget för år 2022.   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har beslutat om ett extra ramtillskott till omsorgsnämnden på 
5 miljoner kronor för år 2022 (KF § 9, 2022-03-22). Syftet är att underlätta 
satsningar i nämnden och ge förutsättningar att hålla budget.  

Tillskottet möjliggör att omsorgsnämnden kan fortsätta lägga fokus på sedan 
tidigare påbörjade satsningar så som utveckling av digitalisering, 
kompetensutveckling för personalen och arbete med schemaplanering i syfte att 
minska antal timanställda och öka andelen tillsvidareanställda. Det kommer även 
att täcka ett antal utökade kostnader som annars hade krävt större besparingar. 
Bedömningen är att omsorgsnämnden genom tillskottet kommer att kunna ha en 
budget i balans för år 2022, något som trots tillskottet kommer att kräva stor 
återhållsamhet. 

Omsorgsförvaltningens förslag är att det extra ramtillskottet på 5 miljoner kronor 
inte fördelas ut på enheterna i budgeten utan läggs som en central reserv tills 
vidare. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 19, 2022-04-07 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-05 

Kommunfullmäktiges beslut § 9, 2022-03-22 

 



 

Omsorgsnämnden  

Protokoll 
Sida 

11(19) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 20 Dnr 2022-00053 041 

 

Information om nulägesanalys (inför mål och budget 2023) 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning 

För respektive nämnd ska årligen göras en nulägesanalys som ska ge en samlad bild 
över verksamhetens nuläge. Analysen utgör ett objektivt och faktabaserat underlag 
till kommunens planeringsprocess inför framtagande av Mål och budget samt för 
nämndernas verksamhetsplaner med internbudget för kommande år. 

I nulägesanalysen tas följande upp: 

• Nämndens grunduppdrag och behoven hos de verksamheten är till för 

• Verksamhetens resultat avseende ekonomi och verksamhet 

• Trender och dess konsekvenser för verksamheten 

• Verksamhetens största utmaningar 

• Behov av koncernövergripande samarbete för att möta egna och andras 
utmaningar 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 20, 2022-04-07 

Tjänsteskrivelse, 2022-03-31 

Nulägesanalys 
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§ 21 Dnr 2022-00054 041 

 

Förslag på inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag för 
omsorgsnämnden (inför mål och budget 2023) 

Beslut 

1. Omsorgsnämnden beslutar om följande förslag på inriktning: I Alvesta 
kommun ska personer med behov av omsorg och vård ges möjlighet till 
livskvalitet hela livet. Omsorgen och vården ska ske utifrån den enskildes 
behov, möjligheter och förutsättningar. Omsorgsnämnden ska erbjuda 
digital service och välfärdsteknik i första hand och personlig omsorg och 
vård när behov finns. De förebyggande insatserna ska öka och med ett 
särskilt fokus på mötesplatser. 

2. Omsorgsnämnden beslutar om följande två förslag på utvecklingsmål: 

• En god och nära omsorg och vård 

• Aktivt och självständigt liv  

Sammanfattning 

Som en del i arbetet med framtagande av kommunfullmäktiges Mål och budget 
2023 ska respektive nämnd ge förslag på inriktning, utvecklingsmål och eventuella 
särskilda uppdrag inför 2023 för nämndens område. Inriktning och utvecklingsmål 
ska uttrycka politiska prioriteringar inom nämndens grunduppdrag och ska bygga på 
kunskap från nulägesanalys om verksamhetens utmaningar och behov av 
prioriteringar. Inriktningen är av långsiktig karaktär och ska fokusera på 
omsorgstagare och invånare och ska leda till resultat och effekter som skapar ett 
mervärde för dem. Utvecklingsmålen och ska stödja och ge förutsättningarför 
verksamheten att klara sitt grunduppdrag. Till varje utvecklingsmål kopplas en eller 
flera målindikatorer och en motivering till varför utvecklingsmålet prioriteras. 

Förslag på inriktning för 2023 för omsorgsnämnden är följande: I Alvesta kommun 
ska personer med behov av omsorg och vård ges möjlighet till livskvalitet hela livet. 
Omsorgen och vården ska ske utifrån den enskildes behov, möjligheter och 
förutsättningar. Omsorgsnämnden ska erbjuda digital service och välfärdsteknik i 
första hand och personlig omsorg och vård när behov finns. De förebyggande 
insatserna ska öka och med ett särskilt fokus på mötesplatser. 

Inriktningen utgår från Strategi för ett värdigt liv för Alvesta kommuns äldre 
medborgare som antagits av kommunfullmäktige (§ 64/2018) 

Förslaget är vidare att fortsätta med tidigare års utvecklingsmål som är ”En god och 
nära omsorg och vård”. Inför 2023 föreslås ett tillägg med ytterligare ett 
utvecklingsmål som är ”Aktivt och självständigt liv”. 

Inga särskilda uppdrag föreslås. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 21, 2022-04-07 
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Tjänsteskrivelse, 2022-03-31 

Förslag på inriktning, utvecklingsmål och särskilda uppdrag för omsorgsnämnden 
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§ 22 Dnr 2022-00016 006 

 

Information från verksamhetsområden ordinärt boende 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning 

Verksamhetschef för ordinärt boende, Christina Andersson, informerade om 
verksamheten under sammanträdet.  

Inom verksamhetsområdet pågår utvecklingsarbete för att kunna möta framtidens 
utmaningar i form av bland annat alltmer komplexa ärenden i hemmet. Bland annat 
arbetar verksamhetsområdet med digitala lösningar samt med sin organisation för 
att kunna möta kommande behov.  

Till verksamhetsområdet hör även anhörigstöd och aktivitetssamordning. 
Mötesplatserna har öppnat upp igen efter pandemin och det görs även en nystart 
för anhöriggrupperna. Det pågår planering för aktiviteter på Nationella 
anhörigdagen till hösten, i år samordnas detta i hela länet. 

Servicegruppen har startat upp i liten skala i centrala Alvesta. För tillfället är det två 
personer som arbetar i gruppen och de utför till en början endast städinsatser. 
Planen är att utöka gruppen samt insatserna succesivt. 

Gällande kompetensutveckling har alla medarbetare inom verksamhetsområdet 
genomgått utbildning i arbetssättet IBIC, Individens behov i centrum. Det har även 
utbildats administratörer i verktyget BPSD som används vid demens. Några 
personer går även utbildning till undersköterska och specialistundersköterska som 
finansieras genom statsbidraget Äldreomsorgslyftet.    
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§ 23 Dnr 2022-00052 770 

 

Patientsäkerhetsberättelse år 2021 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse för år 2021 inklusive 
patientsäkerhetsplan för år 2022.   

Sammanfattning 

Enligt patientsäkerhetslagen, PSL, ska vårdgivare dokumentera sitt 
patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. I berättelsen redogörs för 
det arbete kring patientsäkerhet som pågått under det gångna året. Varje år ska 
även en patientsäkerhetsplan som beskriver det kommande arbetet under året 
med patientsäkerhet upprättas.     

2021 har varit ännu ett år som präglats av pandemin vilket gjort att en hel del 
utvecklingsarbete har fått stå tillbaka eller sättas på paus. Det finns en tydlig önskan 
från den legitimerade personalen att nu börja arbeta med olika 
förbättringsområden. Antal dödsfall i covid-19 eller där covid-19 varit en 
bidragande orsak till dödsfallet har varit betydligt färre än under 2020. Under året 
har vaccinationer med dos 1, 2 och 3 genomförts. Cirka 1 000 doser per omgång, 
dvs. sammanlagt cirka 3 000 doser.  

Verksamheten märker av omställningen till nära vård och mera avancerad sjukvård i 
hemmet där allt svårare sjuka/svårt skadade patienter vårdas i hemmet. Allt fler 
ordinationer är av den typ där kvalitet och patientsäkerhet enbart kan säkerställas 
genom utförande av legitimerad personal.  

Att utveckla användningen av digital teknik är en nödvändighet med anledning av 
att antalet patienter med behov av hemsjukvård kommer att öka ännu mer. Detta 
samtidigt som det inte blir fler personer som ska utföra vården 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-12 

Patientsäkerhetsberättelse år 2021 (inkl. patientsäkerhetsplan för år 2022) 

Arbetsutskottets beslut § 23, 2022-04-07 
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§ 24 Dnr 2022-00004 006 

 

Informations- och diskussionsärenden 

Sammanfattning 

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

1. Drottning Silvia har besökt Lönashult med anledning av att Torsgården har 
blivit Silviahemscertifierad. Certifieringen har genomförts med finansiering 
från Familjen Kamprads stiftelse. 

Förvaltningschef Anneli Loberg informerade nämnden om följande: 

1. Stabilt läge i verksamheten för tillfället. Pågår rekryteringar inför 
sommaren, är färdigt inom vissa områden medan situationen är mer 
ansträng exempelvis i södra kommundelen (Grimslöv och Lönashult). 

2. Omsorgsnämndens resultat för år 2021 har ändrats från plus 8,7 miljoner 
kronor till 9 miljoner kronor.     
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§ 25 Dnr 2022-00005 002 

 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.   

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 
2022-02-01 - 2022-03-31. 

Övriga delegationsbeslut under perioden 2022-02-16 – 2022-04-13 

1. Ansökan om ledsagarservice enligt 9 § 3 p lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, 2022-04-07. Beslutsfattare: Arbetsutkottet 
(dnr 2022/57.792) 

2. Ansökan om ledsagarservice enligt 9 § 3 p lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, 2022-04-07. Beslutsfattare: Arbetsutkottet 
(dnr 2022/58.792) 

3. Ansökan om ledsagarservice enligt 9 § 3 p lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, 2022-04-07. Beslutsfattare: Arbetsutkottet 
(dnr 2022/59.792) 

4. Ansökan om ledsagarservice enligt 9 § 3 p lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, 2022-04-07. Beslutsfattare: Arbetsutkottet 
(dnr 2022/60.792) 

5. Ansökan om utökning av personlig assistans enligt 9 § 2 p lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, 2022-04-07. Beslutsfattare: 
Arbetsutkottet (dnr 2022/61.792) 

6. Beslut om uppdatering av delegationsordningen, 2022-02-18. 
Beslutsfattare: Lars-Olof Petersson, ordförande (dnr 2022/36.002) 

7. Beslut om uppdatering av attestförteckning, 2022-03-03. Beslutsfattare: 
Anneli Loberg, förvaltningschef (dnr 2021/140.002) 

8. Yttrande till Förvaltningsrätten i Växjö gällande överklagat ärende, mål nr 
833-21, 2022-03-24. Beslutfattare: Lucas Herngren, enhetschef 
myndighetskontor (dnr 2021/33.739) 

9. Beslut om hyresnivå för trygghetsboendet Lunnabacken i Alvesta, 2022-04-
07. Beslutsfattare: Lars-Olof Petersson, ordförande (dnr 2019/32.739) 



 

Omsorgsnämnden  

Protokoll 
Sida 

18(19) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

10. Beslut om rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS till 
inspektionen för vård och omsorg, kommunfullmäktige och revisorerna, 
2022-04-13. Beslutsfattare: Anneli Loberg, förvaltningschef (dnr 
2022/70.730)    

Beslutsunderlag 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under februari 2022 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under mars 2022 

Delegationsbeslut, 2022-02-18 

Delegationsbeslut, 2022-03-03 

Delegationsbeslut, 2022-03-2 

Delegationsbeslut, 2022-04-07 

Delegationsbeslut, 2022-04-13    

 



 

Omsorgsnämnden  

Protokoll 
Sida 

19(19) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-21 
 

 

  

 

 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 26 Dnr 2022-00006 006 

 

Meddelanden till omsorgsnämnden 

Beslut 

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

Sammanfattning 

1. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2022-04-07 (dnr 2022/2.006) 

2. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte verkställts 2022-03-31 
(dnr 2022/34.738) 

3. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte verkställts 2022-02-28 
(dnr 2022/34.738) 

4. Statistik över sjukfrånvaro inom omsorgsförvaltningen, februari 2022 (dnr 
2022/13.020) 

5. Extra uppföljning per februari 2022, 2022-03-21 (dnr 2022/47.042) 

6. Dom från förvaltningsrätten i mål nr 511-21, 2022-02-21, gällande avslag på 
ansökan om ledsagarservice och hemtjänst (dnr 2021/39.730) 

7. Dom från förvaltningsrätten i mål nr 2845-21, 2022-03-09, gällande avslag 
på ansökan om särskilt boende (dnr 2021/87.735) 

8. Dom från förvaltningsrätten i mål nr 833-21, 2022-04-12, gällande 
överklagan av omsorgsavgift (2021/33.739) 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-04-13 

 


