
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-05-11 1(2) 

Omsorgsnämnden 
 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 11 maj 2016 kl. 13.15 – 16.50 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 19 och § 20 kl. 14.45 – 15.00 
 
15, 17 - 27 

 
 
Beslutande 

 
 
Mats Martinsson (S), ordf. 

 
 
 

 Sonia Muhletaler Salsamendi (S)  
 Hans Paulin (S)  
 Jessica Madsen (S)  
 Johny Haraldsson (C), 1:e vice ordf.  
 Margaretha Berggren (C)  
 Mikael Johansson (M), 2:e vice ordf.  
 Helen Gustavsson (M)  
 Ola Andersson (V) Ersätter Maria Magnusson Everthsson (AA) 
 Britt Karlsson (AA) 

Yvonne Erlandsson (SD) 
 
Ersätter David Kristiansson (SD) 

   
   
Närvarande ersättare Ingegerd Alm (S) § 15, 17 - 27 

Håkan Karlsson (S) § 15, 17 - 27 
Kent Mandorff (MP) § 15, 17 - 27 
 

   
Övriga deltagare Petra Åhsberg, ekonom § 15, 17 

Arnold Lennartsson, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska § 18 - 19 
Emma Dahlqvist, socialt ansvarig 
samordnare § 20 - 21 
 

Christina Andersson, enhetschef § 22 
Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef 
§ 15, 17 - 27 
Peggy Hall, förvaltningssekreterare § 
15, 17 - 27 
 

 
  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-05-11 2(2) 

Omsorgsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 
   
 
Justering tid och plats Alvesta 2016-05-13 kl. 09.00  

Sekreterare 
 

 
 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      
 Mats Martinsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Ola Andersson (V) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 2016-05-11 
Anslaget under tiden 2016-05-16 – 2016-06-06 
Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 
Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-05-11 1(2) 

Omsorgsnämnden 
 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 11 maj 2016 kl. 13.35 – 13.50 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 
 
16 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 
Beslutande 

 
 
Mats Martinsson (S), ordf. 

 
 
 

 Sonia Muhletaler Salsamendi (S)  
 Hans Paulin (S)  
 Jessica Madsen (S)  
 Johny Haraldsson (C), 1:e vice ordf.  
 Margaretha Berggren (C)  
 Mikael Johansson (M), 2:e vice ordf.  
 Helen Gustavsson (M)  
 Ola Andersson (V) Ersätter Maria Magnusson Everthsson (AA) 
 Britt Karlsson (AA) 

Yvonne Erlandsson (SD) 
 
Ersätter David Kristiansson (SD) 

   
   
Närvarande ersättare Ingegerd Alm (S) § 16 

Håkan Karlsson (S) § 16  
Kent Mandorff (MP) § 16 
 

   
Övriga deltagare Petra Åhsberg, ekonom § 16 

Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef   
§ 16 
 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare      
§ 16 
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Omsorgsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

 
   
 
Justering tid och plats Alvesta 2016-05-11 kl. 17.00  

Sekreterare 
 

 
 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      
 Mats Martinsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Ola Andersson (V) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Endast ON § 16 

 Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 2016-05-11 
Anslaget under tiden 2016-05-12 – 2016-06-02 
Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 
Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-05-11 1(14) 

Omsorgsnämnden 
 

ON § 15 Dnr 2016/84.042 

Delårsavstämning per mars med helårsprognos 2016 

Beslutsunderlag 
1. Tabell 

2. ON AU § 16, 20 april 2016 

Redogörelse 
Förvaltningsekonom redogjorde på sammanträdet för resultatet av 
delårsavstämning per mars samt för helårsprognosen för 2016. 
Avstämningen per mars 2016 visar en positiv avvikelse mot budget 
för omsorgsnämnden på 2,9 mkr för avstämningsperioden januari-
mars. Anledningen till att det är en positiv avvikelse beror på de 
riktade statsbidrag som förvaltningen fått och som kommer att 
användas under året. Helårsprognosen för omsorgsnämnden visar i 
nuläget på en negativ avvikelse mot budget på 10,7 mkr för hela 2016. 
Prognosen är dock osäker. 

Med anledningen av att helårsprognosen visar på en negativ avvikelse 
mot budget för 2016 beslutade arbetsutskottet att ge ordförande i 
uppdrag att tillskriva fullmäktige angående den förväntade avvikelsen.  

Beredning 
ON AU § 16 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att:  

1. Godkänna redovisningen av delårsavstämning per mars och 
helårsprognos för 2016. 

2. Ge alla enheter i uppdrag att till arbetsutskottets nästa 
sammanträde lämna in en handlingsplan för hur enheten ska klara 
att hålla sin budget samt en konsekvensbeskrivning av handlings-
planen. 

Protokollet ska skickas till 
Ekonomi 

Akten 
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Omsorgsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

ON § 16 Dnr 2016/90.706 

Ändring av omsorgsnämndens maxtaxa 2016 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 17, 20 april 2016 

2. Tjänsteskrivelse, 19 april 2016 

Redogörelse 
Från och med 1 juli 2016 ändras den paragraf i Socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL, som berör kommunens uttag av avgift för hemtjänst 
och dagverksamhet (8 kap. 5 § SoL). Detta innebär att den maximala 
avgift för dessa insatser som kommunen har rätt att ta ut höjs från en 
tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet till en tolftedel av 0,5392 
gånger prisbasbeloppet (från 1 772 kr/mån till 1 991 kr mån). En 
ändring av omsorgsnämndens maxavgift till en tolftedel av 0,5392 
gånger prisbasbeloppet bedöms ge en ökning av nämndens intäkter på 
ca 500 tkr. Då detta är en ökning med mer än fem gånger basbeloppet 
behöver beslut tas i kommunfullmäktige (1 kap. 7 § 4 p omsorgs-
nämndens reglemente).  

I 26 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en motsvarande paragraf 
gällande maxavgiften för insatser enligt HSL som korrelerar med 
paragrafen i SoL. Motsvarande ändring gällande maxtaxan har dock 
inte gjorts i HSL vilket innebär att maxtaxan för insatser enligt HSL 
inte påverkas av denna höjning. 

Beredning 
ON AU § 17 

Yrkanden 
Yvonne Erlandsson (SD) yrkar på avslag till arbetsutskottets förslag 
till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden på arbetsutskottets förslag till beslut och 
på Yvonne Erlandssons (SD) avslagsyrkande och finner att nämnden 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
omsorgsnämndens maxavgift för hemtjänst och dagverksamhet enligt 
Socialtjänstlagen fastställs till en tolftedel av 0,5392 gånger 
prisbasbeloppet, samt att den nya maxavgiften gäller från 1 juli 2016. 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-05-11 3(14) 

Omsorgsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

Protokollet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 

Akten 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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2016-05-11 4(14) 

Omsorgsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

ON § 17 Dnr 2016/85.706 

Uppföljning av avgift för hälso- och sjukvård inom LSS 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 18, 20 april 2016 

2. Uppföljning, 6 april 2016 

3. ON § 56, 30 oktober 2013 

Redogörelse 
Omsorgsnämnden beslutade den 30 oktober 2013 (ON § 56) att 
brukare som är beviljade insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, från och med 2014 ska betala samma 
avgift för insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen som övriga 
kommuninvånare får betala. 

Förvaltningen har gjort en uppföljning av uttaget av avgiften och dess 
ekonomiska effekter samt dess påverkan för brukaren. Under 2015 har 
35 brukare haft insatser enligt HSL och avgiften har under året gett 
förvaltningen intäkter på ca 65 tkr. Det har inkommit en del syn-
punkter på uttaget av avgiften vilka det redogörs för i uppföljningen. 

Beredning 
ON AU § 18 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av avgift för 
hälso- och sjukvård inom LSS. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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Sammanträdesdatum 

2016-05-11 5(14) 

Omsorgsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

ON § 18 Dnr 2016/80.020 

Skrivelse från Kommunal gällande arbetskläder till 
personal inom personlig assistans och daglig verksamhet 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 20, 20 april 2016 

2. Svarsskrivelse, 20 april 2016 

3. Skrivelse från Kommunal, 31 mars 2016 

4. ON § 27, 4 juni 2014 

Redogörelse 
En skrivelse har inkommit till omsorgsnämnden från Kommunal 
gällande arbetskläder till personal inom personlig assistans och daglig 
verksamhet. Kommunal begär ett svar på varför dessa gruppers arbets-
uppgifter innebär att de är undantagna samt yrkar på att arbetskläder 
införs även för dessa personalkategorier. I skrivelsen hänvisas till ett 
beslut taget av omsorgsnämnden 4 juni 2014 (ON § 27) där nämnden 
ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta en plan för att erbjuda 
omsorgspersonal arbetskläder i tillräcklig omfattning. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på svar från nämnden där det 
redogörs för att personal inom personlig assistans och daglig 
verksamhet inte kommer att erbjudas arbetskläder i nuläget eftersom 
de inte omfattas av kravet på arbetskläder i Socialstyrelsens föreskrift 
om basal hygien (SOSFS 2015:10). Dock kan frågan om även dessa 
personalkategorier ska ha arbetskläder tas upp i samband med 
uppföljning under hösten 2017 av införandet av arbetskläder.  

Beredning 
ON AU § 20 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anse skrivelsen besvarad genom 
upprättad svarsskrivelse. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunal 

Akten 
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Omsorgsnämnden 
 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 

ON § 19 Dnr 2016/078.779 

Patientsäkerhetsberättelse för 2015 

Beslutsunderlag 
1. Patientsäkerhetsberättelse, 28 februari 2016 

Redogörelse 
Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), 
förkortad PSL, att gälla. Enligt den nya lagen ska vårdgivare 
dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. 
I Patientsäkerhetsberättelsen redogörs för det arbete kring patient-
säkerhet som pågått under det gångna året. Syftet är bland annat att 
vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhets-
arbete samt att allmänheten och andra intressenter får lättare tillgång 
till informationen. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska redogjorde för Patientsäkerhets-
berättelsen på sammanträdet. I berättelsen tas bland annat avvikelser, 
klagomål och lex Maria-anmälningar som varit under året upp. 
Åtgärder är påbörjade med anledningen av ett ökande antal läke-
medelsavvikelser jämfört med tidigare år. Vidare är nutrition ett 
område som behöver arbetas vidare med då mätningar visar att tiden 
för nattfasta har ökad under 2015 jämfört med föregående år.  

Under året har kunnat konstateras att arbetet via Senior Alert nu är 
etablerat i verksamheten. Vidare har en stor satsning gjorts för att 
utbilda fler BPSD-ombud då förvaltningen ser att BPSD, som är ett 
register för demenssjukdom, är ett bra hjälpmedel i verksamheten. 

Införandet av Beslutsstöd har varit positivt. Det har lett till en ökad 
patientsäkerhet, till bättre information mellan kommun och region 
samt till att sjuksköterskorna fått ett redskap för bättre bedömning. 

Förvaltningen påbörjade under 2015 ett försök med automatiska 
läkemedelsautomater, Autodos, som finansieras genom medel 
förvaltningen fått i prestationsersättning under 2014. Projektet 
kommer att pågå även under våren 2016 och ska sedan utvärderas. 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättad Patientsäkerhets-
berättelse för 2015. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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Omsorgsnämnden 
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ON § 20 Dnr 2016/079.739 

Kvalitetsberättelse för 2016 

Beslutsunderlag 
1. Kvalitetsberättelse, 2 maj 2016 

Redogörelse 
Kvalitetsberättelsen är en beskrivning av omsorgsförvaltningens 
arbete med att uppfylla de krav och mål som finns gällande 
verksamheten enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och 
service till viss funktionshindrade, LSS, samt som meddelats enligt 
socialstyrelsens författningssamlingar, SOSFS.  I berättelsen redogörs 
för det kvalitetsarbetet som pågått under det gångna året.  

Socialt ansvarig samordnare informerade på sammanträdet om 
Kvalitetsberättelsen och det systematiska kvalitetsarbete som bedrivits 
under 2015. Under året har 293 avvikelser enligt socialtjänstlagen 
rapporterats. Detta är få i förhållande till antalet avvikelser inom 
hälso- och sjukvårdsområdet, vilket kan bero på att kulturen att 
rapportera avvikelser inte finns på samma sätt inom socialtjänsten som 
inom hälso- och sjukvården. Det har även inkommit 18 synpunkter 
och klagomål från allmänheten. Nämnden har fått in 14 rapporteringar 
enligt lex Sarah under 2015 varav sju har lett till en anmälan till 
inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Sarah.  

Öppna jämförelser är en nationell kvalitetsundersökning som 
Socialstyrelsen genomför en gång per år. Äldreomsorgen hade över 
lag goda resultat i 2015-års mätning, men det finns förbättrings-
områden framför allt gällande delaktighet. Inom Funktionsstöd var 
resultaten något sämre även om området delaktighet förbättrats något 
jämfört med tidigare år. 

Under 2015 fattades 1 171 beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och 
105 beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade, LSS. På 13 ansökningar om olika insatser gavs avslag. 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar godkänna upprättad kvalitetsberättelse för 
2015. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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Utdragsbestyrkande 
 

 

ON § 21 Dnr 2016/41.792 

Omsorgsnämndens vägledning enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS 

Beslutsunderlag 
1. ON AU § 15, 20 april 2016 

2. Tjänsteskrivelse, 6 april 2016 

Redogörelse 
Omsorgsnämndens Vägledning enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, var uppe för diskussion på 
arbetsutskottets senaste sammanträde (ON AU § 8/2016) och på 
nämndens senaste sammanträde (ON § 7/2016). Förvaltningen har 
sedan dess sett över vilka förändringar i Vägledningen enligt LSS som 
behöver göras och har gjort en del förtydliganden i den. 

Nämnden föreslås besluta om två större förändringar i Vägledningen. 
För det första föreslås att definitionen av närmiljö gällande insatsen 
ledsagarservice (9 § 3 p) som en timmes bilresa tas bort. För det andra 
föreslås att nämnden i Vägledningen preciserar kring att det i 
fritidsutbudet ska ingå att brukaren minst en gång per år ges möjlighet 
att delta på någon längre resa/dagstur som anordnas av verksamheten. 

Beredning 
ON AU § 15 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Definitionen av närmiljö som en timmes bilresa eller dylikt tas 
bort gällande tillämpning av insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 p 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

2. Följande tillägg görs gällande insatsen 9 § 9 p bostad med särskild 
service i Vägledningen enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS: Varje brukare inom omsorgsnämndens 
ansvarsområde som har någon av insatserna kortidsvistelse (9 § 6 
p), bostad med särskild service (9 § 9 p) och/eller daglig 
verksamhet (9 § 10 p) ska minst en gång per år ges möjlighet att 
delta på någon längre resa/dagstur som anordnas av verksamheten. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-05-11 9(14) 

Omsorgsnämnden 
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Beslutsexpediering 
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ON § 22 Dnr 2016/26.739 

Information om uppföljning av införandet av Team för trygg 
och säker hemgång 

Redogörelse 
Omsorgsnämnden beslutade den 10 juni 2015 att ge förvaltningen i 
uppdrag att i första hand arbeta med trygg och säker hemgång för att 
minska behovet av platser i särskilt boende (ON § 37). Detta har gjorts 
genom att utöka verksamheten med ett Team för trygg och säker 
hemgång bestående av arbetsterapeut, sjukgymnast och sju 
omsorgspersonal. Arbetet med teamet är ett projekt som pågår från 1 
oktober 2015 till 1 oktober 2017 och finansieras genom regeringens 
statsbidrag till ökad bemanning inom äldreomsorgen. 

Teamets målgrupp är personer som är utskrivningsklara på sjukhuset 
och som är i behov av omfattande stödinsatser en kortare tid. 
Målsättningen är att brukaren ska återrehabiliteras till ett så 
självständigt liv som möjligt i sin ordinarie bostad. Syftet med detta 
arbetssätt är att öka möjligheten till kvarboende och se till att 
korttidsvistelser inte beror på bristande resurser för att brukaren ska få 
komma hem istället. 

Enhetschef och projektledare för teamet redogjorde på sammanträdet 
för den uppföljning som gjorts av teamets arbete efter att halva 
projekttiden gått. Teamet har från 15 oktober till 31 mars tagit emot 
26 brukare från sjukhus och 6 brukare från korttidsplats. Arbetet med 
teamet har lett till att nämnden kunnat minska kostnaden för 
medicinskt färdigbehandlade på lasaretten. 

En enkätundersökning har gjorts bland de brukare som teamet arbetat 
med. Merparten av de som besvarat enkäten är nöjda med teamets 
arbete. Merparten upplever även att de klarar sin vardag som tidigare 
efter insatserna från teamet. 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna informationen. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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ON § 23 Dnr 2016/39.006 

Information från ordföranden 

Redogörelse 
Ordförande Mats Martinsson lämnade vid dagens sammanträde 
följande information till nämndens ledamöter: 

1. Det har gjorts några ändringar gällande arbetsutskottets 
kommande möte. Arbetsutskottet sammanträder på följande 
datum: 24 maj, 6 september, 29 september, 18 oktober och 22 
november. 

2. Arbetsutskottet gav ordförande i uppdrag på sitt senaste 
sammanträde (ON AU § 16, 2016-04-20) att anmäla till 
kommunfullmäktige att nämnden inte kommer att kunna hålla sin 
budget för 2016. Ordförande har gjort en skrivelse som är skickad 
till fullmäktige. Skrivelsen delades ut till ledamöterna vid dagens 
sammanträde. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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ON § 24 Dnr 2016/38.006   

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 
Förvaltningschef Rose-Marie Eriksson lämnade vid dagens 
sammanträde följande information till nämndens ledamöter: 

1. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har genomfört en 
oanmäld inspektion på Högåsen för att kontrollera hur det ser ut 
med nattbemanningen. De kommer att skicka en rapport med 
resultatet. 

2. Kampradstiftelsen har skänkt tolv surfplattor till förvaltningen 
vilka ska användas inom äldreomsorgen. 

3. Den nya LSS-bostaden på Taggvägen är nu inflyttningsklar och 
den första hyresgästen har redan flyttat in. 

4. Migrationsverket har sagt upp avtalen de haft med kommunen 
gällande personer som haft insatser från hemtjänsten. 

5. En ny hemtjänstgrupp startas upp i centrum i slutet av maj. 
6. Förvaltningen tittar på lokaler till bland annat det nya 

myndighetskontoret.  

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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ON § 25 Dnr 2016/9.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 
1. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2016-04-01 – 2016-04-30 Delas ut vid sammanträdet 
2. Tabell över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för 

perioden 2016-03-01 – 2016-03-31  

Redogörelse 
Omsorgsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt 
till arbetsutskott och tjänstemän enligt delegationsordning antagen 
den 12 mars 2013. Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens 
sammanträde. 

Tabellerna i beslutsunderlaget redovisar antal fattade delegations-
beslut inom omsorgen om äldre och personer med funktions-
nedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) för perioden 2016-03-01 
- 2016-04-30. 

Övriga delegationsbeslut för perioden 2016-03-02 – 2016-05-03 
1. Ordförandebeslut 2016-04-05 – Beslut att avge svar från nämnden 

på revisionsrapport angående granskning av hantering av allmänna 
handlingar och arkivvård (NOH 2016/76.007). 

2. Beslut att ej lämna ut allmän handling fattat av socialt ansvarig 
samordnare 2016-03-15 (NOH 2016/67.000). 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbesluten. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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ON § 26 Dnr 2016/56.006 

Meddelanden 

Redogörelse 
1. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt 

per 2016-03-01 och 2016-04-30 

2. Granskningsrapport – Granskning av hanteringen av allmänna 
handlingar och arkivvård 2016-03-14 (dnr NOH 2016/76.007) 

3. Svar från omsorgsnämnden gällande granskning av hanteringen av 
allmänna handlingar och arkivvård (dnr NOH 2016/76.007) 

4. Protokoll från Kommunala pensionärsrådets, KPR, möte den 7 
april 2016 (dnr NOH 2016/94.103) 

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

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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ON § 27 Dnr 2016/48.006 

Övriga frågor 

Redogörelse 
Helen Gustavsson (M) frågar hur det går med införandet av Kompis-
kort. Förvaltningschef Rose-Marie Eriksson svarar att förvaltningen 
håller på och tittar på hanteringen av Kompiskorten och kommer att 
kontakta kultur- och fritidsavdelningen gällande frågan. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 
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