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§ 27 Dnr 6632  

 

Närvaro 

Beslut 

Omsorgsnämnden fastställer närvaron.     

Sammanfattning 

Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras att 
omsorgsnämnden inleder sammanträdet med 10 ledamöter, 3 tjänstgörande 
ersättare och 2 ersättare.      
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§ 28 Dnr 6633  

 

Val av justerare 

Beslut 

Linnea Naess (V) utsågs att justera dagens protokoll.     
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§ 29 Dnr 6634  

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.     

Sammanfattning 

För ärendelista se sidan 3 i detta protokoll.     
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§ 30 Dnr 2022-00016 006 

 

Information från verksamhetsområde särskilt boende 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning 

Verksamhetschef för särskilt boende informerade på sammanträdet om 
verksamhetsområdet.  

Verksamhetsområde särskilt boende har som mål utifrån verksamhetsplanen 2022 
att utveckla den enskildes delaktighet med extra fokus på mat och måltidsmiljö. För 
att ge möjlighet till delaktighet arbetar verksamheten bland annat med att erbjuda 
välkomstssamtal när en omsorgstagare flyttar in på särskilt boende. Till varje 
omsorgstagare utses en samordnare som även är med och upprättar 
genomförandeplanen av vilken det framgår hur det stöd och den hjälp som 
omsorgstagaren är beviljad ska utformas. På de särskilda boendena ska det finnas 
grannråd där representanter för de boende medverkar. På grund av pandemin har 
grannråden under en period dock inte kunnat genomföras. 

Vidare informerades om hur verksamheten arbetar med att fokusera på mat och 
måltidsmiljö. Bland annat har man önskeveckor och uppmärksammar särskilda 
dagar samt arbetar med att säsongsanpassa matsedeln. På några boenden 
medverkar även personal från köket en stund på välkomstsamtal med 
omsorgstagaren.  

Särskilda boendet Torsgården har under året blivit Silviahemscertifierad vilket har 
kunnat göras genom finansiering från familjen Kamprads stiftelse. 

Ur medarbetarperspektiv arbetas det inom verksamhetsområdet med hållbara 
scheman samt med att minska antalet delade turer och antalet timvikarier. 

Ett utvecklingsarbete kommer att påbörjas inom verksamhetsområdet, Ung 
omsorg, som bland annat syftar till att skapa meningsfulla möten mellan 
generationer och ge unga en utvecklande start i arbetslivet.     
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§ 31 Dnr 2022-00084 042 

 

Ekonomisk månadsrapport per april 2022 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport per april 2022.    

Sammanfattning 

Efter april månad visar omsorgsnämndens verksamheter ett resultat på plus 1,7 
miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Detta är en liten förbättring 
jämfört med mars och beror främst på att statsbidrag för förhöjda sjuklöner var för 
lågt beräknat. Från och med april ökar kostnaderna för löner på grund av 
löneökningar med cirka fem miljoner kronor totalt för resterande nio månader 
samtidigt som statsbidraget för förhöjda sjuklöner upphör. 

Helårsprognosen visar på ett nollresultat för omsorgsnämnden för år 2022. Utan 
det ramtillskott på fem miljoner kronor som nämnden fått från kommunfullmäktige 
för 2022 skulle prognosen bli minus fem miljoner kronor. En helårsprognos för ett 
område som till stora delar styrs utifrån lagar och utifrån behov är alltid osäker. Ifall 
behoven av vård och omsorg ökar under året kan det bli ett underskott vid årets 
slut. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 28, 2022-06-02 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-23 

Månadsrapport per april 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 32 Dnr 2021-00151 730 

 

Omsorgsnämndens uppdrag gällande syn och hörsel 

Beslut 

Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att: 

1. Säkerställa att det finns tillgång till minst ett hörselombud per enhet, ta 
fram en uppdragsbeskrivning för ombuden samt se över hur de ska få 
kunskapspåfyllnad. 

2. Säkerställa att genomförandeplanerna innehåller tydlig information om 
omsorgstagarens behov av stöd och hjälp med syn- och/eller 
hörselhjälpmedel. 

3. Säkerställa att det finns fungerande hörslinga i de lokaler där det bedrivs 
exempelvis mötesplatser samt i övriga större möteslokaler inom 
omsorgsförvaltningens verksamhet. 

4. Återrapportera hur uppdragen enligt punkt 1 till 3 har fullgjorts senast på 
nämndens sammanträde i december 2022.   

Sammanfattning 

Frågan kring att inrätta en syn- och hörselinstruktör inom omsorgsnämndens 
verksamhet har varit aktuell under en längre period, bland annat mot bakgrund av 
en skrivelse från hörselskadades förening i Alvesta (HRF) och genom att frågan lyfts 
i Kommunala pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet. Omsorgsnämndens 
arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag att tydliggöra vilket ansvar 
kommunen har vad gäller syn- och hörselhjälpmedel samt ta fram ett förslag till 
beslut till omsorgsnämnden om vad som ska vara förvaltningens uppdrag i frågan 
(AU § 59/2021). 

I Kronobergs län är ansvaret för hjälpmedel delvis delat mellan regionen och 
kommunerna. Gällande syn- och hörselhjälpmedel är det region Kronoberg som 
förskriver den typen av hjälpmedel och har även det ansvar som ingår förskrivarens 
uppgifter. Omsorgsförvaltningens uppgift är att vid behov vara behjälpliga med 
hantering och skötsel av syn- och hörselhjälpmedel, exempelvis batteribyte och 
rengöring av hjälpmedel, till de personer som har insatser från 
omsorgsförvaltningen och som inte klarar detta själva. Vilket stöd och vilken hjälp 
omsorgstagaren behöver med hjälpmedel ska framgå i genomförandeplanen. 
Förvaltningen kan dock se att det finns brister vad gäller stödet, framför allt med 
hörselhjälpmedel, till de omsorgstagare som är i behov av det.     

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 33, 2022-06-02 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-25 

Skrivelse, 2022-05-25 

Arbetsutskottets beslut § 59, 2021-12-02 
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§ 33 Dnr 2022-00093 730 

 

Kvalitetsberättelse för 2021 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner kvalitetsberättelse för 2021.     

Sammanfattning 

Kvalitetsberättelsen beskriver omsorgsförvaltningens utvecklingsprocess 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 kommunfullmäktige och 
omsorgsnämnden fastslagit. Kvalitetsberättelsen beskriver även hur kvalitetsarbetet 
kommer att fortgå under år 2022. 

Den nationella kvalitetsundersökningen gällande äldreomsorgen som genomförs 
årligen av Sveriges kommuner och regioner, SKR, har inte kunnat genomföras fullt 
ut under 2021. I kvalitetsberättelsen redovisas resultat på de mätningar som gjorts 
gällande personalkontinuitet och väntetid till samt antal boendedygn på särskilt 
boende. 

Inom funktionsstöd har SKR:s brukarundersökning genomförts, svarsfrekvensen var 
relativt god men kan bli bättre. Daglig verksamhet var den insats som låg över 
riksnivån procentuellt i nöjdhet. Insatserna serviceboende och gruppboende låg 
under nöjdhet procentuellt i förhållande till riksnivån. Handlingsplaner har 
upprättats för kommande utvecklingsarbete.  

Gällande det systematiska kvalitetsarbetet görs en genomgång över rapporterade 
händelser och inkomna synpunkter och klagomål under året. Det har under året 
gjorts 23 rapporteringar enligt lex Sarah. Händelserna har lett till ändringar i bland 
annat rutiner, processer med mera samt i vissa fall även till arbetsrättsliga åtgärder. 
Ingen av händelserna resulterade i någon anmälan till Inspektionen för vård och 
omsorg. 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsberättelse för 2021     
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§ 34 Dnr 2022-00089 020 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetsskador/tillbud 
för omsorgsförvaltningen 2021 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen.   

Sammanfattning 

Sammanställningen avser inkomna underlag från alla enheter angående årlig 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Arbetsmiljöarbetet har 
skett i samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och medarbetare. Ett antal 
förbättringsområden syns i enheternas sammanställning och åtgärder har planerats 
för att åtgärda dessa.  

Totalt har det kommit in 138 anmälningar om tillbud och skador under 2021. De 
flesta anmälda skador har inte inneburit någon frånvaro och endast ett litet antal 
skador har följts av sjukskrivning. Tre allvarliga händelser har anmälts under året där 
anmälan även gjorts till arbetsmiljöverket.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 29, 2022-06-02 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-23 

Sammanställning, 2022-05-23 
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§ 35 Dnr 2022-00080 792 

 

Kartläggning av behov av bostäder med särskild service för 
vuxna enligt 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen om kartläggningen. 

Omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på en ny 
bostad med särskild service enligt 9 § 9 p lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, med inriktning servicebostad omfattande 12 lägenheter.  

Sammanfattning 

Insatsen bostad med särskild service enligt 9 § 9 p lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighet till vuxna personer som är beviljade en 
LSS-insats. Omsorgsförvaltningen har kartlagt kommande behov av bostäder med 
särskild service enligt LSS för att kunna bereda lägenheter i rätt omfattning.  

Bedömningen är att det inom kort kommer att finnas behov av ytterligare en 
bostad. Den nya bostaden bör omfatta 12 lägenheter och vara av inriktningen 
servicebostad. 

Konsekvensanalys 

Ett beslut om insatsen bostad med särskild service ska i princip verkställas 
omedelbart. Om det inte finns bostäder att tillgå drabbas den enskilde som har rätt 
till att få sitt behov av bostad tillgodosett. Dessutom riskerar omsorgsnämnden att 
få betala en särskild avgift till staten om nämnden inte inom skälig tid kan 
tillhandahålla en insats som beslutats enligt LSS. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 31, 2022-06-02 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-25 

Kartläggning, 2022-05-12 
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§ 36 Dnr 2022-00088 792 

 

Tillägg till vägledningen enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, med insatserna 9 § 7 p och 8 p LSS 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att anta tillägg till Vägledning enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS, avseende insatserna 9 § 7 p och 8 p LSS. 

Sammanfattning 

Omsorgsnämnden har sedan tidigare antagit en Vägledning för insatser enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (senast reviderad ON § 
21/2016). Från och med i år ansvarar omsorgsnämnden även för kommunens 
insatser enligt LSS till barn och ungdomar. Nämndens nuvarande Vägledning enligt 
LSS saknar därför avsnitt gällande de insatser enligt LSS som riktar sig specifikt till 
barn och ungdomar. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på tillägg till Vägledningen enligt LSS. 
Tillägget består av följande tre delar: 

• Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § 7 p LSS 

• Boende i familjehem enligt 9 § 8 p LSS 

• Boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver 
bo utanför föräldrahemmet enligt 9 § 8 p LSS  

Tillägget innebär ingen ändring gentemot hur verksamheten redan arbetar idag 
utan är mer av en formalisering av detta.   

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottets beslut § 32, 2022-06-02 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-19 

Tillägg till vägledning LSS   
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§ 37 Dnr 2022-00105 020 

 

Uppföljning av uppdrag gällande att minska andelen 
timanställda 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att förvaltningens uppdrag att ta fram statistik för att 
redovisa arbetet med att minska andelen timanställda kvarstår.     

Sammanfattning 

Omsorgsförvaltningen har i uppdrag att minska andelen timanställningar och i 
stället ha tillsvidareanställningar. Omsorgsnämndens arbetsutskott beslutade på 
senaste sammanträdet, 2022-06-02 § 36 att ge förvaltningen i uppdrag att till 
nämndens sammanträde ta fram statistik för att redovisa detta samt att informera 
om hur uppdraget går.     

På sammanträdet redovisades utvecklingen gällande andel timanställda inom 
verksamhetsområde särskilt boende. Det är endast ett förslag på hur man skulle 
kunna följa statistiken. Förvaltningen behöver arbeta vidare med att säkerställa en 
bra redovisning för att kunna följa uppdraget att minska andelen timanställda. 

Omsorgsnämnden har beviljats medel från statsbidrag gällande 
prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställda. Följande 
uppgifter har rapporterats in som ett led i ansökan om statsbidraget: 

Antal tillsvidareanställda 2020: 387 

Antal timanställda 2020: 167 

Antal tillsvidareanställda 2021: 428 

Antal timanställda 2021: 136    
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§ 38 Dnr 2022-00091 000 

 

Uppföljning av verkställighet av nämndbeslut 

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 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 § 35, 2022-06-02 

Tjänsteskrivelse, 2022-05-23 

Uppföljning, 2022-05-23 
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§ 39 Dnr 2022-00092 730 

 

Information om barnets bästa 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning 

”Barnets bästa gäller!” är namnet på den samverkan mellan olika aktörer som finns 
i Kronobergs län vars syfte är att ha fokus på barn. Syftet med samverkan är att 
förbättra och utveckla levnadsvillkoren för barn och ungdomar i Alvesta kommun 
genom 

• En tidigare och starkare samverkan 

• En resurseffektivare organisation 

• Ett utökat kapacitetsbyggande 

Omsorgsnämnden ansvarar sedan årsskiftet för barn med insatser enligt lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även inom andra delar av 
nämndens verksamhet förekommer insatser till barn.   
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§ 40 Dnr 2022-00090 020 

 

Information inför semesterperioden 2022 

Beslut 

Omsorgsnämnden noterar informationen.     

Sammanfattning 

Semesterplaneringen ser i nuläget ut att fungera och personalen kommer att kunna 
få fyra veckors semester under sommaren. Förvaltningen gjorde en ny annons vilket 
ledde till några nya anställningar. Det har även arrangerats speed-intervjuer. 
Sommaren är uppdelad i två semesterperioder.    
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§ 41 Dnr 2022-00004 006 

 

Informations- och diskussionsärenden 

Sammanfattning 

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

• Kommunala pensionärsrådets senaste sammanträde, 2022-05-18, var på 
särskilda boendet Björkliden i Vislanda. På agendan fanns bland annat 
rundvandring på trygghetsboendet Liljan som ligger i anslutning till 
Björkliden, information från Länstrafiken Kronoberg om hur närtrafik 
fungerar och information från Riksbyggen om det nya trygghetsboendet på 
Tingsbacken i Alvesta. 

• Ordförande har fått information från förvaltningens måltidschef om att 
arbetet med att minska matsvinnet ser bra ut.  

Förvaltningschef Anneli Loberg informerade nämnden om följande: 

• En grupp medarbetare inom förvaltningen med representanter för olika 
verksamheter har varit på en mässa i Kista om e-hälsa. Gruppen fick med 
sig mycket inspiration till verksamheten efter besöket.    
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§ 42 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 
2022-04-01 - 2022-05-31. 

Övriga delegationsbeslut under perioden 2022-04-13 – 2022-06-07 

1. Beslut om godkännande av ritningar för ombyggnationen av Furuliden, 
2022-05-03. Beslutsfattare: Lars-Olof Petersson, ordförande (dnr 
2021/123.000) 

2. Yttrande till Förvaltningsrätten i Växjö gällande överklagat ärende, mål nr 
4211-21, 2022-05-17. Beslutfattare: Lucas Herngren, enhetschef 
myndighetskontor (dnr 2021/119.792).    

Beslutsunderlag 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under april 2022 

Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under maj 2022 

Delegationsbeslut, 2022-05-03 

Delegationsbeslut, 2022-05-17    
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§ 43 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 2022-06-02 (dnr 2022/2.006) 

2. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte verkställts 2022-04-30 
(dnr 2022/34.738) 

3. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte verkställts 2022-05-31 
(dnr 2022/34.738) 

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

5. Redovisning av resultat av uppsökande verksamhet, 2022-05-10 (dnr 
2022/83.739) 

6. Dom från förvaltningsrätten i mål nr 2326-21, 2022-05-12, gällande avslag 
på ansökan om särskilt boende (dnr 2021/137.735) 

7. Dom från förvaltningsrätten i mål nr 1393-22, 2022-05-06, gällande avslag 
på ansökan om särskilt boende (dnr 2022/66.735) 

8. Dom från förvaltningsrätten i mål nr 4065-21, 2022-05-27, gällande avgift 
för insats enligt socialtjänstlagen (dnr 2021/115.706)       

 


