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Sammanträdesdatum

2021-09-30

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens protokoll
Plats och tid

Digitalt via Teams (Fysisk plats för mötet: Konferensrummet, omsorgsförvaltningen, Gärdesv. 4)
torsdagen den 30 september 2021 kl 13:15 – 15.50
§§ 46–56 ajournering mellan § 50 och 51

Paragrafer
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)
Ola Andersson (V)

Närvarande ersättare

Jonny Almlöf (S)

Övriga närvarande

Britt-Marie Gustavsson, Lönekonsult §§ 46 - 49
Anneli Loberg, Förvaltningschef
Marianne Stark, Strateg
Torbjörn Ekman, Ekonom
Stefan Ahlgren, nämndsekreterare

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

Justeringens tid och plats
Tid och plats för justering: 30 september (direktjustering), Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta.
Utsedd att justera: Mikael Lindberg (C)
Underskrifter
Sekreterare
Stefan Ahlgren
Ordförande
Lars-Olof Petersson
Justerare
Mikael Lindberg

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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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

2021-09-30

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-01

Tid för överklagande

2021-10-02 - 2021-10-21

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta.
Underskrift
Stefan Ahlgren
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 6633

Val av justerare
Beslut
Mikael Lindberg (C) utsågs att justera protokollet.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr 6634

Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag. För ärendelista se sidan 3.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-00106 000

Information om hållbara scheman
Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Britt-Marie Gustavsson informerade om arbetet med hållbara scheman inom
verksamhetsområdet särskilt boende.
Omsorgsförvaltningen ska kunna erbjuda heltid och ett schema som gör att man
orkar arbeta till pension med sammanhållen arbetstid om det är möjligt utifrån
verksamhetens behov. På uppdrag av nämnden pågår arbete med att minska
delade turer och minska antalet timanställda. Målet är att införa alla avdelningar
och enheter 2023.
Britt-Marie berättade om arbetet med hållbara scheman som har påbörjats på
Högåsen. Där arbetar man bland annat med att undvika komprimerade scheman,
sprida lediga dagar i schemat, respektera minst 11 timmars dygnsvila när det är
möjligt och få bort ryggpass. Det är en fördel om schemat innehåller en längre
ledighetsperiod på minst tre dagar och varannan helg ska vara ledig.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-00094 007

Delårsrapport 2021
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport för omsorgsnämnden 2021.

Sammanfattning
Nämnden har totalt 11 mål, arbetet pågår med att uppfylla många av dem. Detta är
glädjande då mycket arbete som stått stilla under pandemin men har nu kunnat
påbörjas igen. Arbetet sker i de tre fastställda politiska riktningarna.
Personalpolitisk riktning, bland annat genom att förnya, behålla och utveckla
kompetens, stärka ledarskap samt skapa trygga anställningsförhållanden och en god
arbetsmiljö. Andelen timanställda och sjukfrånvaron har minskat jämfört med förra
året.
Hållbarhetspolitisk riktning, hållbar konsumtion och produktion av varor och
tjänster. Minska användningen av fossila bränslen in transporter. Minska
matsvinnet i köken.
Finanspolitisk riktning, budget i balans. Överskott med cirka 7 miljoner jämfört med
budget. Prognosen är att vi hamnar på ett överskott med 5 miljoner för helåret
jämfört med budget. Prognoserna är fortsatt osäkra, men har gjorts med
försiktighet. Anledningar till budgetöverskott är bland annat vi lyckats bra med
personalminskning och omflyttning vid verksamhetsförändringar. Vidare har vi fått
höga statsbidrag, men vi har svårt att hinna förbruka alla dessa. Övriga kostnader
har i stort sett varit i linje med budget, trots vissa extrakostnader. Samtliga
områden har förbättrats ekonomiskt.
Vad gäller investeringar har det varit en förhållandevis låg nivå, mycket på grund av
covid-19. Investeringsbudgeten förväntas ändå användas under hösten då många
investeringar fått vänta på grund av pandemin.
Verksamhetsprocess – Trygg välfärd, det goda mötet. God följsamhet till målen,
mycket utvecklingsarbete som pågår. Den långsiktiga omställningen fortsätter med
att minska antalet särskilt boende platser, öka trygghetsboende och kvarboende i
större utsträckning med stöd av hemtjänst.

Beslutsunderlag
Delårsrapport för omsorgsnämnden 2021

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-00098 000

Uppdatering av informationshanteringsplan 2021
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna uppdateringen av
informationshanteringsplanen.

Sammanfattning
Enligt Kommunstyrelsens beslut § 98/2021 ska nämndernas
informationshanteringsplaner uppdateras för att övergå till digital arkivering av
ärenden i diariet. Enligt samma beslut ska också anges i
informationshanteringsplanen vilka handlingstyper som fortsatt ska bevaras fysiskt
och anledningen till detta.
Förslaget på uppdatering av informationshanteringsplan innehåller en ny text om
ersättningsskanning och gallring av fysiska handlingar. Protokoll och bilagor från
omsorgsnämnden, arbetsutskottet och det kommunala pensionärsrådet, avtal av
vikt samt fullmakter ska enligt förslaget fortsatt bevaras fysiskt.

Beslutsunderlag
Förslag på informationshanteringsplan för omsorgsnämnden
Skrivelse om gallring av handlingar i ciceron
Kommunstyrelsens beslut § 98/2021

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-00099 000

Digital signering av protokoll
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att tillåta digital signering av omsorgsnämnden och
dess arbetsutskotts protokoll.

Sammanfattning
Enligt Kommunstyrelsens beslut § 71/2021 tillåts nämnderna att besluta att införa
digital signering av protokoll. Motiven bakom beslutet är att övergå till en mer
digital informationshantering, få en förenklad hantering kring justeringen av
protokoll samt att minska mängden pappershandlingar. För att kunna signera måste
man ha tillgång till Mobilt BankID/BankID.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut § 71/2021

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-00084 000

Motion (SD) gällande parboendegaranti
Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att bereda en motion (SD) till
kommunfullmäktige. Förvaltningschef och socialt ansvarig samordnare har
förberett ett svar i form av en tjänsteskrivelse som omsorgsnämnden fick ta del av
Ett yrkande av Yvonne Erlandsson (SD) skickas vidare till kommunsstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Beslutet skickas till
Kommunsstyrelsen

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021-00006 006

Informations- och diskussionsärenden
Sammanfattning
Ordförande informerade om att nästa nämndsammanträde sannolikt sker fysiskt nu
när restriktionerna tillåter detta. Gällande plomberingen av lägenheter på
torsgården finns inget beslut från nämnden som gäller specifikt dessa plomberingar
utan beslutet härleds ur åtgärdsplanen för att nå budget i balans som beslutades av
nämnden i april 2020. Vidare ställs arbetsutskottets sammanträde 7 oktober in på
grund av fördröjt budgetarbete.
Förvaltningschefen informerade om läget gällande rehab-tvätten. Det finns ett
förslag om att bygga detta på Högåsen. Vad gäller covid-19 är läget stabilt och inte
några sjuka inom våra verksamhetsområden. Det har beslutats att en tredje dos ska
ges vissa riskgrupper och planering pågår med detta. Samtliga kommuner i regionen
har enats om att skicka ut ett brev som tackar den personal som vaccinerat sig och
uppmanar de som ännu inte vaccinerat sig att göra detta.
På särskilda boenden finns än inga öppna dörrar, men man behöver inte föranmäla
sitt besök. Matsalar och restauranger öppnas upp för de som är över 65, besökande
och personal, även mötesplatserna har börjat öppnas.
Det pågår arbete ihop med förvaltningen för arbete och lärande och
utbildningsförvaltningen om förflyttningen av LSS-verksamhet. Detta kommer även
påverka budgeten framgent.
Verksamhetschef Senada Hodzic ska sluta och en rekrytering har påbörjats för att
hitta en ersättare. Slutligen informerade förvaltningschefen om arbetet som pågår
om god och nära vård och omsorg.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande
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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
2021-06-01 - 2021-08-31.

Bilagor
Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under juni 2021
Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under juli 2021
Lista över fattade delegationsbeslut enligt SoL och LSS under augusti 2021

Justerares signaturer
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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 2021-09-15
2. Sjukstatistik för omsorgsförvaltningen till 2021-07-31
3. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte verkställts 2021-06-30
4. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte verkställts 2021-07-30
5. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte verkställts 2021-08-31
6. Förvaltningschefens beslut 2021-09-10
7. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2021-06-30
8. Förvaltningsrätten i Växjös dom i mål 5735–20
9. Sammanställning av enkät till sommarvikarier 2021

Justerares signaturer
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