
 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-01-21 1(2) 

Omsorgsnämnden 
 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 21 januari 2015 kl. 13.15 – 15.25 
 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 7 och § 8 kl. 14.30 – 14.45 
 
1 - 12 

 
 
Beslutande 

 
 
Mats Martinsson (S), ordf. 

 
 
 

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

David Kristiansson (SD) 
 

   
   
Närvarande ersättare Ingegerd Alm (S) § 1 – 12 

Håkan Karlsson (S) § 1 - 12 
Mehdi Zullufi (S) § 1 - 12 
 

Kent Mandorf (MP) § 1 - 12 
Janna Tisjö (V) § 1 - 12 
Benny Lundh Johansson (SD) § 1 - 12 
 

   
Övriga deltagare Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef   

§ 1 - 12 
 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare      
§ 1 - 12 
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Sammanträdesdatum 

2015-01-21 2(2) 

Omsorgsnämnden 
 

 
   
 
Justering tid och plats Alvesta 2015-01-23 kl. 15.00  

Sekreterare 
 

 
 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      
 Mats Martinsson (S)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Sonia Muhlethaler Salsamendi (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 
Sammanträdesdatum 2015-01-21 
Anslaget under tiden 2015-01-26 – 2015-02-16 
Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 
Underskrift   
 Peggy Hall  
  Utdragsbestyrkande 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-01-21 1(1) 

Omsorgsnämnden 
 

ON § 1 Dnr 2015/19.006 

Information från ordföranden 

Redogörelse 
Ordförande Mats Martinsson (S) informerar om att nämndens 
presidier och förvaltningschef Rose-Marie Eriksson har haft ett första 
möte i styrgruppen för det nya äldrecentret. Det pågår fortfarande 
markundersökningar av Tingsbacken. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-01-21 1(1) 

Omsorgsnämnden 
 

ON § 2 Dnr 2015/20.006 

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 
Förvaltningschef Rose-Marie Eriksson inleder sin informationspunkt 
med att ge en övergripande presentation av förvaltningens verksamhet 
och organisation. 

Vidare lämnas följande information från förvaltningschefen till 
nämndens ledamöter: 

• Under januari 2015 kommer nämnden att ha en hög kostnad 
för utskrivningsklara patienter som vårdas på centrallasarettet i 
Växjö. Dessa personer har för omfattande vårdbehov för att 
kunna bo i ordinärt boende och har inte kunnat erbjudas 
korttidsplats på grund av platsbristen i kommunen. Idag (21/1) 
väntar nio personer på korttidsplats och 18 personer väntar på 
plats i särskilt boende. 

• Förvaltningschefen har fått i uppdrag att ta fram ett underlag 
gällande den demografiska utvecklingen bland äldre som 
kommer att presenteras för nämnden när det är färdigt. 

• Alla enhetschefer på förvaltningen kommer från och med 1 
februari 2015 att ha beredskap en vecka var i taget (torsdag till 
torsdag).  

• Nämnden har fått 750 tkr i årets budget till arbetskläder. 
Framöver kommer det sannolikt komma krav gällande 
vårdhygien. Förvaltningen har i uppdrag att ta fram en 
vårdhygienisk plan och avvaktar därför med inköp av 
arbetskläder till dess att denna är färdig.  

• Den 12 februari 2015 är det invigning av modulhuset 
”Solsidan” på Högåsen. Det kommer vara öppet hus mellan kl. 
13-16 och själva invigningen är kl. 14. 

• Utbildningsförvaltningen har tillsammans med 
omsorgsförvaltningen sökt pengar till en lärlingsutbildning till 
undersköterska. Utbildningen vänder sig till fast anställd 
personal som inte har någon formell utbildning inom vård och 
omsorg. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-01-21 1(1) 

Omsorgsnämnden 
 

ON § 3 Dnr 2015/03.003 

Information om nytt reglemente 

Beslutsunderlag 
1. KF § 120, 16 december 2014 

2. Omsorgsnämndens reglemente, 1 januari 2015 

Redogörelse 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-16 om nya reglementen för 
samtliga nämnder (KF § 120). Samtidigt beslutade även fullmäktige 
att reglementena ska ses över och presenteras senast 2015-04-01. Till 
dess att översynen är gjord är det detta reglemente som gäller. 

Vid sammanträdet gavs ingen presentation av reglementets innehåll 
utan detta kommer att ges vid ett senare utbildningstillfälle. 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden 
 

ON § 4 Dnr 2015/09.001 

Beslut om att inrätta arbetsutskott samt formerna för 
utskottet 

Redogörelse 
Enligt 6 kap. 20 § 2st kommunallagen får en nämnd bestämma att ett 
utskott ska finnas, om inte fullmäktige har bestämt något om utskott 
för nämnden. 

Kommunfullmäktige har inte beslutat om utskott för 
omsorgsnämnden. 

Yrkande 
Mats Martinsson (S) yrkar att nämnden inrättar ett arbetsutskott med 
tre ledamöter samt tre ersättare. 

Maria Magnusson Everthsson (AA) yrkar att nämnden inrättar ett 
arbetsutskott bestående av fem ledamöter och inga ersättare. 

Mikael Johansson (M) och Johny Haraldsson (C) yrkar bifall till Mats 
Martinssons (S) förslag. 

Britt Karlsson (AA) yrkar bifall till Maria Magnusson Everthssons 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden på Mats Martinsson (S) yrkande och på 
Maria Magnusson Everthssons (AA) yrkande och finner att nämnden 
beslutat i enlighet med Mats Martinssons (S) yrkande. 

Omröstning begärs. 

Nämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst innebär röst på 
Mats Martinssons (S) yrkande. Nej-röst innebär röst på Maria 
Magnusson Everthssons (AA) yrkande. 

Med 8 ja-röster och 3 nej-röster beslutar nämnden i enlighet med Mats 
Martinssons (S) yrkande. 

Ja-röster: Sonia Mulenthler Salsamendi (S), Hans Paulin (S), Jessica 
Madsen (S), Johny Haraldsson (C), Margareta Berggren (C), Mikael 
Johansson (M), Helen Gustavsson (M) och Mats Martinsson (S). 

Nej-röster: Maria Magnusson Everthsson (AA), Britt Karlsson (AA), 
David Kristiansson (SD). 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2015-01-21 2(2) 

Omsorgsnämnden 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott bestående av tre 
ledamöter och tre ersättare. 

Reservationer 
Maria Magnusson Everthsson (AA) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-01-21 1(1) 

Omsorgsnämnden 
 

ON § 5 Dnr 2015/09.001 

Val av arbetsutskott 

Redogörelse 
I det fall omsorgsnämnden beslutar att inrätta ett arbetsutskott skall 
nämnden enligt 6 kap. 22 § kommunallagen välja utskott bland 
ledamöterna och ersättarna i nämnden.  

Yrkande 
Mats Martinsson (S) yrkar att följande ledamöter utses till att utgöra 
omsorgsnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2015-2018: 

Ordinarie Ersättare 
Mats Martinsson (S), ordf. Sonia Muhlethaler Salsamendi (S) 

Johny Haraldsson (C), 1:e vice ordf. Margareta Berggren (C) 

Mikael Johansson (M), 2:e vice ordf. Helen Gustavsson (M) 

David Kristiansson (SD) yrkar att Maria Magnusson Everthsson (AA) 
väljs som ersättare. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden på Mats Martinssons (S) yrkande och på 
David Kristianssons (SD) yrkande och finner att nämnden beslutat 
enligt Mats Martinssons (S) yrkande. 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att arbetsutskottet ska bestå av följande 
ledamöter: 

Ordinarie Ersättare 

Mats Martinsson (S), ordf. Sonia Muhlethaler Salsamendi (S) 

Johny Haraldsson (C), 1:e vice ordf. Margareta Berggren (C) 

Mikael Johansson (M), 2:e vice ordf. Helen Gustavsson (M) 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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2015-01-21 1(1) 

Omsorgsnämnden 
 

ON § 6 Dnr 2014/202.113 

Val av nämndrepresentanter samt ordförande till 
kommunala pensionärsrådet 

Redogörelse 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för samråd och 
ömsesidig information mellan kommunen och ålders- och 
förtidspensionärers organisationer inom kommun. Rådet består av 
representanter från lokala pensionärsorganisationer samt 
representanter från kommunstyrelsen, nämnden för individ och 
familjeomsorg, nämnden för samhällsplanering och omsorgsnämnden. 

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till 
omsorgsnämnden. En tjänsteman från förvaltningen fungerar som 
rådets sekreterare. 

Omsorgsnämnden ska utse två ordinarie representanter och två 
ersättare i kommunala pensionärsrådetrådet för mandatperioden 2015-
2018. Nämnden ska enligt pensionärsrådets reglemente även utse 
ordförande i rådet. 

Yrkanden 
Mats Martinsson (S) yrkar att Mats Martinsson (S) och Johny 
Haraldsson (C) utses till nämndens ordinarie representanter i 
kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2015-2018, samt att 
Mats Martinsson (S) även utses till ordförande, och att Hans Paulin 
(S) och Helen Gustavsson (M) utses till ersättare.  

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att Mats Martinsson (S) och Johny 
Haraldsson (C) utses till nämndens ordinarie representanter i 
kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2015-2018, samt att 
Mats Martinsson (S) även utses till ordförande, och att Hans Paulin 
(S) och Helen Gustavsson (M) utses till ersättare.  

Protokollet ska skickas till 
Kommunala pensionärsrådet 

Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden 
 

ON § 7 Dnr 2015/13.113 

Val av nämndrepresentanter till kommunala 
handikapprådet 

Redogörelse 
Kommunala handikapprådet (KHR) är ett organ för samråd och 
ömsesidig information mellan kommunen och 
handikapporganisationerna. 

Omsorgsnämnden ska utse en ordinarie representant och en ersättare i 
kommunala handikapprådet för mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Mats Martinsson (S) yrkar att Mikael Johansson (M) utses till 
nämndens ordinarie representant i kommunala handikapprådet för 
mandatperioden 2015-2018 och att Mats Martinsson (S) utses till 
ersättare. 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att Mikael Johansson (M) utses till 
nämndens ordinarie representant i kommunala handikapprådet för 
mandatperioden 2015-2018  och att Mats Martinsson (S) utses till 
ersättare. 

Protokollet ska skickas till 
Kommunala handikapprådet 

Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2015-01-21 1(1) 

Omsorgsnämnden 
 

ON § 8 Dnr 2015/08.006 

Sammanträdesplan 2015 

Beslutsunderlag 
1. Förslag på sammanträdesplan, 13 januari 2015 

Redogörelse 
Förvaltningen har, i samråd med nämndens presidier, tagit fram ett 
förslag på datum för nämndens sammanträden under 2015. Enligt 
förslaget sammanträder nämnden under 2015 totalt sex gånger. 
Möjlighet finns att lägga in ytterligare något sammanträde under årets 
gång om behov för detta finns. 

Förslaget är även att arbetsutskottet den 18 mars flyttas till 
förmiddagen och att en utbildning för nämnden genomförs under 
eftermiddagen denna dag. 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på 
sammanträdesplan för 2015 samt tillägget om ett extra 
utbildningstillfälle den 18 mars. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Omsorgsnämnden 
 

ON § 9 Dnr 2015/11.006 

Närvarorätt för tjänsteman 

Redogörelse 
Enligt 6 kap. 19 § kommunallagen får nämnden kalla tjänsteman att 
närvara vid nämndens sammanträde. Den som har kallats till 
sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i överläggningarna 
men inte i besluten. 

Enligt omsorgsnämndens reglemente får, i den mån inte nämnden för 
särskilt fall beslutat annorlunda, nämndens chefstjänstemän vara 
närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärende som berör 
vederbörandes verksamhetsområde (22 § 2 st). 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att nämndens sekreterare samt 
föredragande tjänsteman får närvara och delta i överläggningarna vid 
nämndens sammanträden. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2015-01-21 1(1) 

Omsorgsnämnden 
 

ON § 10 Dnr 2015/10.706 

Förändring av måltidstaxor 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse, 14 januari 2015 

2. Förslag på nya måltidstaxor, 14 januari 2015 

3. Prisjämförelse med andra kommuner, 14 januari 2015 

Redogörelse 
Måltidspriserna inom omsorgsförvaltningen justeras årligen sedan 
2009 enligt gällande konsumentprisindex. Konsumetprisindex har 
dock utvecklats mycket blygsamt under dessa år. År 2012 höjdes 
därför priset för middag med fem kronor. Förvaltningens förslag är att 
måltidspriserna fortsättningsvis inte ska regleras enligt 
konsumentprisindex utan istället justeras när det är relevant. 

Förvaltningen har gjort en jämförelse med andra kommuner i 
närområdet och konstaterar att måltidspriserna i Alvesta kommun är i 
det lägre spannet. Förslaget är därför att priset per portion höjs med 3 
kronor för middagar. För helabonnemang höjs månadskostnaden med 
90 kronor. Samtidigt minskas priset för kaffe med 1 krona, likaså 
priset för kaffe med bröd/frukt. Minskningen görs för att avrunda 
priset och därmed underlätta administrationen. 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. måltidspriserna inte längre justeras årligen enligt 
konsumentprisindex utan justeras av nämnden när det är relevant, 

2. att måltidspriserna från och med 1 februari 2015 ändras enligt 
förvaltningens förslag på måltidstaxor. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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2015-01-21 1(1) 

Omsorgsnämnden 
 

ON § 11 Dnr 2015/12.006 

Meddelande 

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

per 2014-12-31, 

2. Protokoll från Kommunala pensionärsrådets sammanträde         
2014-12-10 (dnr 2014/02.006). 

3. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) per den 16 
december 2014 (dnr 2014/162.739) 

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

Protokollet ska skickas till 
Akten 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2015-01-21 1(1) 

Omsorgsnämnden 
 

ON § 12 Dnr 2015/23.006 

Övriga frågor 

Redogörelse 
Maria Magnusson Everthsson (AA) undrar om det stämmer att det 
finns planer på annan placering av det nya äldrecentret? Ordförande 
Mats Martinsson (S) svarar att kommunfullmäktige har tagit beslut om 
placering på Tingsbacken och att det är det beslutet som gäller. Dock 
är det problem med marken på Tingsbacken och markundersökningar 
pågår. 

Protokollet ska skickas till 
Akten 

 

Justeringsmännens sign 
 

Beslutsexpediering 
 

Utdragsbestyrkande 
 

 


