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Omsorgsnämnden 

 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 14 december 2016 kl. 13.15 – 16.50 
 
 
Justerade paragrafer 

Ajournering mellan § 65 och § 66 kl. 14.40 – 15.00 

 

61 - 77 

 
 
Beslutande 

 

 

Ingegerd Alm (S) 

 

 
Ersätter 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.     

§ 65 - 77 

 

 John-Erik Pettersson (M) Ersätter Helen Gustavsson (M) 

 Margaretha Viridén (AA) § 61 – 64  

 Britt Karlsson (AA) 

David Kristiansson (SD) 

Yvonne Erlandsson (SD)  

 

 
Ersätter Mikael Johansson (M) § 61 – 65 

Ersätter Margaretha Viridén 66 - 77 
   
   
Närvarande ersättare Håkan Karlsson § 61 - 77 

Kent Mandorff § 61 - 77 

 

   
Övriga deltagare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per Elmgren, budgetchef § 61 

Senada Hodzic, verksamhetsutvecklare § 61 

Marianne Stark, strateg § 61 - 62 

Dannijel Nygren Abrezol, ekonom § 62 - 63 

Arnold Lennartsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska § 65 

Cecilia Turnstedt, personalkonsult § 67 

Britt-Marie Gustavsson, verksamhetscontroller § 68 - 69 

Monika Karlsson, administrativ assistent § 68 - 69 

Emma Dahlqvist, biståndshandläggare § 70 

Mari Rydqvist, enhetschef hemsjukvården § 72 

Rose-Marie Eriksson, förvaltningschef § 61 - 77 

Peggy Hall, förvaltningssekreterare § 61 – 77 
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Justering 

 

Justerare 

 

Tid och plats 

 

 

Hans Paulin (S) 

 

Omsorgsförvaltningen 2016-12-20 kl. 10.00 

 

 
 
 
Sekreterare 

 

 

 Peggy Hall  

Ordförande 
 

      

 Johny Haraldsson (C)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Hans Paulin (S) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2016-12-14 

Anslaget under tiden 2016-12-21 – 2017-01-11 

Förvaringsplats  Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 

Underskrift   
 Peggy Hall  

  Utdragsbestyrkande 
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ON § 61 Dnr 2016/168.040 

Förslag på resursfördelningssystem 2017 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 18 november 2016 

Redogörelse 

Inför arbetet med budget 2016 togs det fram ett resursfördelnings-

system för äldreomsorgen. Under 2016 har ett arbete med att förfina 

detta system pågått och ett förslag har arbetats fram.  

Förslaget på resursfördelningssystem för äldreomsorgen under 2017 

baseras på följande: 

 Ersättningsnivå per timme är 264 kronor.  

 Hemtjänst i ordinärt boende budgeteras utifrån verkställd tid, med 

ett tillägg på 20 procent för att täcka in behovet av övrig tid. 

 Ersättningsystem för en lägenhet på särskilt boende är 0.57 

årsarbetare per lägenhet inklusive personalresurs för 

mötesplatserna. 

 Ersättningssystem för parboende är 0.2 årsarbetare per lägenhet. 

 Ersättningssystem för de elva korttidsplatserna på Asken är 0.63 

årsarbetare per lägenhet. Övriga enheters korttidsplatser 

budgeteras som en särskild boende lägenhet, dvs. 0.57 årsarbetare 

per lägenhet. 

 Ersättningssystem för demensboende är 0.75 årsarbetare per 

lägenhet. 

 Budgeten ligger fast för 2017 då förvaltningen behöver få 

ytterligare tid på sig för att få igång de system och verktyg som 

behövs för ett månatligt resursfördelningssystem.  

Under 2017 föreslås att två arbetsgrupper på förvaltningen får i 

uppdrag att arbeta vidare med att utveckla resursfördelningssystemet 

för att möjliggöra månadsvis resursfördelning samt arbeta fram ett 

resursfördelningssystem för de verksamheter som omfattas av lagen 

för stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

På sammanträdet redogjordes för vad begreppet en årsarbetare innebär 

och vad en årsarbetare kostar i genomsnitt. Vidare redogjordes för vad 

ersättningen 264 kr per timme baseras på och hur den är framräknad. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna framtaget förslag på resursfördelningssystem för 

äldreomsorgen under 2017. 
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2. Godkänna framtagen planen för det fortsatta arbetet under 2017 

med framtagande av resursfördelningssystem för internbudgeten 

2018.  

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 62 Dnr 2016/84.042 

Förslag till fördelning av tillfälligt ramtillskott för 2016 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 70, 29 november 2016 

2. Tjänsteskrivelse, 3 november 2016 

3. KF § 114, 27 september 2016 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige har beslutat om att omsorgsnämnden ska få ett 

tillfälligt ramtillskott för 2016 på 6 miljoner kronor (KF § 114/2016). 

Förvaltningen har tagit fram förslag på fördelning av dessa medel 

enligt följande turordning: 

1. Hemtjänsten får tillskott med 2.1 mkr för de kostnader som inte 

kompenserades i internbudgetarbetet för 2016 

2. Reglering av antalet demensboendeplatser (+3 stycken) och enhets-

chefstjänster (-1 tjänst), sammanlagt en budgetminskning med       

0.3 mkr 

3. Höjning av budget per årsarbetare från 450 tkr till 472 tkr, 

sammalagt en budget ökning med 4.2 mkr 

Beredning 

ON AU § 70 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att det extra tillskottet på 6 miljoner kronor 

fördelas inom äldreomsorgen enligt följande: 

Enhet Tillskott (tusen kr) 

Furuliden 313 

Bryggaren 2 140 

Högåsen 2 201 

Björkliden 524 

Asken 641 

Torsgården 181 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 63 Dnr 2016/173.042 

Månadsrapport per oktober med helårsprognos 2016 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 80, 29 november 2016 

2. Månadsrapport Funktionsstöd, 11 november 2016 

3. Månadsrapport Äldreomsorg, 11 november 2016 

Redogörelse 

Helårsprognosen per oktober för omsorgsnämnden visar på en negativ 

avvikelse mot budget på 16,3 miljoner kronor för 2016. I prognosen är 

det extra tillskott på 6 miljoner kronor till nämnden som 

kommunfullmäktige beslutat om inte inräknat då dessa medel inte 

fördelats ännu. 

Prognosen för Funktionsstöd är oförändrad gentemot den prognos som 

gjordes per september. Prognosen för Äldreomsorgen har försämrats 

med 1,1 miljoner kronor gentemot septemberprognosen vilket till 

största delen går att hänföra till ökade lönekostnader. 

Beredning 

ON AU § 80 

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av månadsrapport per 

oktober 2016. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 64 Dnr 2016/175.001 

Budgetreglering för verksamhetsövergång i samband med 
förändrad ansvarsfördelning för verksamheten enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse, 30 november 2016 

2. ON AU § 65, 29 november 2016 

Redogörelse 

Under 2013 hade omsorgsnämnden och utbildningsnämnden ett 

uppdrag att se över gränsdragningsfrågor mellan de båda nämnderna 

gällande personer med insatser enligt lagen om stöd och service till  

vissa funktionshindrade (LSS). Omsorgsnämnden fattade beslut om att 

föreslå kommunfullmäktige att ändra ansvarsfördelningen så att 

omsorgsnämndens ansvar för målgruppen startar den 1 juli det år 

brukaren blir 20 år, istället för vid 21 års ålder (ON § 31/2014). Av 

beslutet framgick även att en budgetfördelning mellan nämnderna 

behövde göras i samband med ändringen. 

I samband med översynen av samtliga nämnders reglementen fattade 

kommunfullmäktige beslut om ändring av ansvarsfördelningen enligt 

förslaget (KF § 44/2015). Budgetfördelningen har ännu ej gjorts och 

ett sådant beslut behöver då fattas av kommunfullmäktige. 

Arbetsutskottet har beslutat att ge förvaltingen i uppdrag att till 

nämndens sammanträde ta fram underlag för beslut om förslag på 

budgetregleringar för den reglementsändring som innebar en ändring i 

ansvaret för verksamheten enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, mellan utbildningsnämnden och 

omsorgsnämnden (ON AU § 65/2016). 

Beslut 

Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att budget-

reglering i 2016 års budget på 1.7 miljoner kronor från utbildnings-

nämnden till omsorgsnämnden genomförs för övergången av del av 

verksamheten enligt lagen om stöd och service till vissa funktions-

hindrade samt att denna reglering görs även för 2017 och för 

kommande år. 

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

Akten  
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ON § 65 Dnr 2014/177.020 

Arbetskläder inom daglig verksamhet och personlig 
assistans samt överföring av budgetmedel för arbetskläder 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 66, 29 november 2016 

2. Tjänsteskrivelse, 28 november 2016 

3. ON § 46, 27 oktober 2016 

Redogörelse 

Omsorgsnämnden har beslutat att arbetskläder ska tillhandahållas 

personalgrupper/enheter i den omfattning det behövs så att 

Socialstyrelsens förskrift om basal hygien (SOSFS 2015:10) kan följas 

på ett adekvat sätt (ON § 46/2015).  

Personalgrupper som inte omfattas av föreskriften är personalen inom 

daglig verksamhet och personlig assistans. I kommunfullmäktiges 

budget för 2017 finns avsatt 200 000 kr som en engångssumma till 

inköp av arbetskläder till all omsorgspersonal. 

I samband med införandet av arbetskläder inom särskilda boenden, 

hemtjänst och servicebostäder avsattes 400 000 kronor för nödvändiga 

ombyggnationer samt inköp av inventarier till omklädningsrum och 

lokaler för ren tvätt. Dessa medel har inte kunnat användas under 2016 

och föreslås därför att flyttas över till budgeten för 2017. 

Beredning 

ON AU § 66 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Investeringsbudgeten på 400 000 kronor som finns avsatt under 2016 

till nödvändiga ombyggnationer samt inköp av inventarier till 

omklädningsrum och lokaler för rentvätt överförs till 2017 års budget.  

2. För omsorgspersonal på korttidsboendet Ugglan och inom daglig 

verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade tillhandahålls arbetskläder inom befintligt avtal för 

hyrkläder inklusive cirkulationstvätt. 

3. För omsorgspersonal inom personlig assistans enligt lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade tillhandahålls arbetskläder 

genom inköp av kläder. 

4. Resterande medel av de 200 000 tkr används för inköp av ytterkläder 

till hemtjänst natt. 
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Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 66 Dnr 2016/171.701 

Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk 
funktionsnedsättning och psykisk ohälsa i Kronobergs län 
2016-2019 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 76, 29 november 2016 

2. Tilläggsbeskrivningar och kompletteringar, 14 oktober 2016 

3. Förslag på samverkansöverenskommelse om personer med 

psykisk funktionsnedsättning och psykisk ohälsa i Kronobergs län 

2016-2019  

Redogörelse 

Sedan 2012 har Region Kronoberg och länets kommuner haft en 

överenskommelse om samarbete när det gäller personer med psykiska 

funktionsnedsättningar. Syftet med överenskommelsen är att 

åstadkomma förbättringar för målgrupperna inom de fokusområden 

som omfattas av överenskommelsen. Därutöver ska ansvarsfördelning 

anges för de behov som finns och överväga möjligheten till 

samordning där behoven är av komplex karaktär, att verka för att 

enskilda får de samordnade vård- och stödinsatser som behövs. 

Överenskommelsen är en uppdaterad version av tidigare överens-

kommelse som gällt för åren 2014-2016. Nämnden beslutade att 

godkänna en reviderad version av överenskommelsen 2014-2016 

under föregående år (ON § 53/2015).  

Beredning 

ON AU § 76 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner förslag på samverkansöverenskommelse 

om personer med psykisk funktionsnedsättning och psykisk ohälsa i 

Kronobergs län 2016-2019.  

Protokollet ska skickas till 

Region Kronoberg 

Akten 
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ON § 67 Dnr 2016/160.020 

Information om sjukfrånvarostatistik för omsorgs-
förvaltningen 

Beslutsunderlag 

1. Sjukfrånvarostatistik per oktober 2016 

Redogörelse 

På sammanträdet redogörs för den senaste sjukfrånvarostatistiken för 

omsorgsförvaltningen. Per den 31 oktober 2016 var antalet sjukdagar 

per snittanställd 29,81 i rullande tolvmånaderstal för omsorgs-

förvaltningen. Jämfört med övriga förvaltningar i kommunen har 

omsorgsförvaltningen den högsta siffran för sjukfrånvaro. 

Antal personer som har 59 dagar eller fler i sammanhängande frånvaro 

har ökat till 52 personer, per januari 2016 var siffran 35 personer. 

Omsorgsförvaltningen har fler antal långtidssjukskrivna än tidigare 

vilket bedöms vara kopplat till en ökande psykisk ohälsa. Korttids-

sjukfrånvaron, det vill säga frånvaro som inte är längre än 14 dagar, 

har minskat något under hösten. 

På sammanträdet redogjordes även för hur det ser ut med rehab-

iliteringsarbetet på förvaltningen. Inom kommunen används ett system 

som heter Adato som hjälp för chefer i rehabiliteringsarbetet. I Adato 

finns för omsorgsförvaltningen för närvarande 281 pågående 

rehabiliteringsärenden, i snitt innebär det ca 15 ärenden per chef. 

För att minska sjukfrånvaron arbetar förvaltningen bland annat med ett 

förstärkt fokus på rehabiliteringsarbetet genom en ny rehabiliterings-

plan och genom rehabiliteringssamtal. Insatser ges även från Previa 

(företagshälsovården) i form av hälsosamtal, stödsamtal och läkarbesök. 

Vidare har arbetsmiljöutbildningar genomförts och förvaltningen har 

även utökat antalet chefer för att möjliggöra ett mer nära ledarskap. Det 

finns även möjlighet att söka bidrag för förebyggande insatser i syfte att 

minska sjukfrånvaron. Drygt 100 000 kronor har beviljats hittills i år. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att noterar informationen till protokollet 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 68 Dnr 2016/176.706 

Information om uträkning av avgifter 

Beslutsunderlag 

1. Broschyr om taxa för hemtjänst, 1 juli 2016 

Redogörelse 

På sammanträdet redogjordes för hur uträkningen av brukarens 

avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och 

sjukvårdslagen, HSL, går till samt vilka underlag som ligger till grund 

för avgiftsuttaget. 

I uträkningen av avgiften räknas all beskattningsbar inkomst med, 

även eventuellt bostadstillägg. Förbehållsbelopp är den summa som 

brukaren har rätt att behålla av sina egna medel innan avgift tas ut. Det 

är tänkt att täcka kostnader för livsmedel, kläder med mera. 

Förbehållsbeloppet varierar beroende på ålder samt om man är 

ensamstående eller sambo. Förbehållsbeloppet är även något högre om 

brukaren bor på ett särskilt boende.  

För att få fram vilket avgiftsutrymme en person har drar man bort 

förbehållsbeloppet och hyran från brukarens beskattningsbara 

inkomster. Den summa som återstår är det avgiftsutrymme som 

brukaren har. Brukaren kan hamna på ett negativt avgiftsutrymme 

vilket innebär att ingen avgift kan tas ut av brukaren.  

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 69 Dnr 2016/162.706 

Avgiftssats för kyrkoavgift vid beräkning av avgifts-
utrymme 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 73, 29 november 2016 

2. Tjänsteskrivelse, 1 november 2016 

Redogörelse 

I beräkningen av brukarens avgiftsutrymme för insatser enligt social-

tjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, görs en skatte-

beräkning på brukarens inkomster. I skatteberäkningen ingår uppgift 

om kyrkoavgift, vilken fram till och med årsskiftet 2016/17 kan in-

hämtas automatiskt. Eftersom det inte går att få uppgift om kyrko-

avgiften per automatik längre och det är olika avgifter för de olika 

församlingarna i Alvesta kommun behöver beslut tas gällande vilken 

avgiftssats för kyrkoavgift som ska användas i beräkningen av 

brukarens avgiftsutrymme. Rekommendationen är att den kyrkoavgift 

som tas med i beräkningen ska baseras på ett snitt av de olika 

församlingarnas avgift. Genomsnittet i Alvesta kommun är för 

närvarande 1,23 procent. 

Beredning 

ON AU § 73 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Avgiftssatsen för kyrkoavgift som tas med i beräkning av 

brukarens avgiftsutrymme ska vara ett genomsnitt av Alvesta 

kommuns sex församlingars avgiftssats.  

2. Beslutet gäller från och med 1 januari 2017. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 70 Dnr  2016/163.730 

Förslag om införande av IBIC, individens behov i centrum 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 74, 29 november 2016 

2. Tjänsteskrivelse, 8 november 2016 

Redogörelse 

I samband med arbetet med införandet av behovsanpassade scheman 

ser förvaltningen över hela processen från beslut till verkställighet mot 

bakgrund av att det framkommit vissa brister i myndighetsutövningen. 

Socialstyrelsen har tagit fram en metod för biståndsbedömning, 

Individens behov i centrum (IBIC), som bland annat syftar till att på 

ett likvärdigt och systematiskt sätt beskriva brukarens behov genom 

hela processen från handläggning till verkställighet.  

Syftet med ett införande av IBIC är bland annat en ökad rättssäkerhet 

genom tydligare utredningar och därmed också tydligare genom-

förandeplaner, mätbara mål och beslut som utgår från brukarens behov 

samt en utvecklad handläggningsprocess inom myndighetsutövningen. 

Införandet är ett nästa steg efter implementeringen av behovs-

anpassade scheman. Införandet sker successivt i projektform och 

kommer att löpa under minst fyra år. 

I ett första steg kommer IBIC att införas i huvudsak som ett metodstöd 

till handläggarna. Verksamheten kommer gå in i arbetet tidigast under 

2018. 

Beredning 

ON AU § 74 

Yrkanden 

Mikael Johansson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att i projektform införa metoden IBIC, 

individens behov i centrum, som arbetssätt i handläggning och 

verkställighet inom hela omsorgsförvaltningens verksamhetsområde. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 71 Dnr 2016/102.000 

Uppföljning av verkställighet av omsorgsnämndens beslut 

Beslutsunderlag 

1. ON AU § 77, 29 november 2016 

2. Uppföljning, 17 november 2016 

Redogörelse 

Enligt omsorgsnämndens internkontrollplan för 2016 ska nämnden två 

gånger per år få 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 nedan omfattar nya beslut tagna från och med 

nämndens sammanträde den 11 maj 2016 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. 

Beredning 

ON AU § 77 

Beslut 

Omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av verkställighet av 

omsorgsnämndens beslut. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 72 Dnr 2016/30.735 

Hjälpmedelscentral 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse inkl. bilaga över kostnader, 5 december 2016 

2. ON AU § 75, 29 november 2016 

3. Förfrågan från Region Kronoberg inkl. underlag, 24 oktober 2016 

4. ON AU § 60, 18 oktober 2016 

5. ON § 6, 9 mars 2016 

6. ON AU§ 10, 15 februari 2016 

7. Förfrågan från Region Kronoberg, 18 januari 2016  

Redogörelse 

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg har beslutat att 

samordna hjälpmedelsverksamheten mellan regionen och Växjö 

kommun samt att även erbjuda övriga kommuner i länet att ingå i 

samarbetet. En intresseförfrågan från Region Kronoberg har tidigare 

besvarats med att det finns intresse från omsorgsnämnden om att 

medverka kring en hjälpmedelstvätt då kommunen i dagsläget saknar 

en sådan. Det kommer dock inte att vara möjligt att endast medverka 

på delar av hjälpmedelscentralen. 

En ny förfrågan kring ett slutgiltigt svar om medverkan har nu 

skickats ut från Region Kronoberg till länets kommuner. Svar önskas 

senast 31 december 2016. En kostnadskalkyl har tagits fram där 

kostnaden för Alvesta kommun för att ingå i totaldriften uppgår till 1,6 

mnkr. Denna kostnad är preliminär och omfattar inte rörliga kostnader 

för hjälpmedel. 

I förfrågan ges tre alternativa beslutsförslag: 

1. Ingå i en totaldrift i en gemensam hjälpmedelsverksamhet med 

gemensam styrning. 

2. Gemensamt upphandlings- och sortimentsarbete genom tjänsteköp 

från region Kronoberg. 

3. Nej till båda alternativen. 

Beredning 

ON AU § 75 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Ställa sig positiv till alternativ ett: att ingå i en totaldrift i en 

gemensam hjälpmedelverksamhet med gemensam styrning 
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2. Begära ett mer ingående underlag från Region Kronoberg om 

framför allt fasta och rörliga kostnader inför ett slutgiltigt beslut 

om medverkan. 

Protokollet ska skickas till 

Region Kronoberg 

Akten 
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ON § 73 Dnr 2016/39.006 

Information från ordförande 

Redogörelse 

Ordförande vid dagens sammanträde, Johny Haraldsson (C), 

informerade nämnden om följande: 

1. Den 9 januari börjar Mats Hoppe som förvaltningschef. Detta är 

en temporär lösning och Mats är endast anställd under 6 månader 

med möjlighet till tre plus tre månaders förlängning. 

Rekryteringen av en förvaltningschef kommer att fortsätta under 

våren. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 74 Dnr 2016/38.006 

Information från förvaltningschef 

Redogörelse 

Förvaltningschef Rose-Marie Eriksson informerade nämnden om 

följande: 

1. Socialt ansvarig samordnare, SAS, och medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, MAS, gör varje månad en kvalitetsrapport över 

verksamheten. Per november har det inkommit två lex Sarah-

rapporteringar, ett klagomål och 27 avvikelser enligt 

socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. För tillfället väntar nio personer på plats i 

särskilt boende och under november har det funnits lediga 

korttidsplatser på Asken. Vaccinering mot influensa har 

genomförts i särskilt boende. 

2. Förvaltningens nya ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

är nu lanserat. En visning av systemet görs på kommande 

sammanträde. 

3. Förvaltningen planerar att annonsera ut en tjänst som medicinskt 

ansvarig för rehabilitering, MAR, i kombination med e-

hälsoutvecklare. Denna tjänst kommer att till viss del ersätta den 

tidigare tjänsten som verksamhetscontroller på förvaltningen. 

4. Som en del av den uppsökande verksamheten skickar 

förvaltningen varje år i mars ut ett brev till alla kommuninvånare 

som fyller 75 år under året med information om det stöd och den 

hjälp som kommunen erbjuder. Det finns synpunkter på att 75 år 

är för tidigt att skicka ut brevet, därför kommer det fortsättningsvis 

att skickas ut till alla 80-åringar istället. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 75 Dnr 2016/009.002 

Redovisning av delegationsbeslut 

Beslutsunderlag 

1. Lista över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för perioden 

2016-11-01 – 2016-11-31 

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 2016-10-31 

– 2016-12-07. 

Individärenden 

Arbetsutskott 29 november 2016: 

1. ON AU § 67 - Ansökan om bostad med särskild service enligt 9 § 

9 p lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

2. ON AU § 68 - Ansökan om ledsagning vid utlandsresa enligt 4 

kap. 1 § socialtjänstlagen 

Inga övriga delegationsbeslut finns att anmäla för perioden 2016-10-

31– 2016-12-07. 

Beslut 

Omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbesluten. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 

  



 

Sammanträdesprotokoll Sida 

Sammanträdesdatum 

2016-12-14 21(22) 

Omsorgsnämnden 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

ON § 76 Dnr 2016/56.006 

Meddelanden 

Redogörelse 

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

per 2016-09-30 och 2016-10-31 

Beslut 

Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger 

dessa till handlingarna. 

Protokollet ska skickas till 

Akten 
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ON § 77 Dnr 2016/48.006 

Övriga frågor 

Redogörelse 

Yvonne Erlandsson (SD) undrar om omsorgspersonal i hemtjänsten 

arbetar ensamma på natten eller om de är två och två? Förvaltnings-

chef Rose-Marie Eriksson informerar om att det alltid ska vara två 

personer i centrum och i söder men att det händer att de får ta 

ensamlarm. I den norra kommundelen är man dock oftast ensam. 

Förvaltningen håller på och undersöker lösningar kring telefoni då 

täckningen i mobilnätet är dålig i delar av de södra och norra 

kommundelarna. 

Ordförande vid dagens sammanträde, Johny Haraldsson (C), tackade 

Rose-Marie Eriksson för hennes insatser som förvaltningschef för 

omsorgsförvaltningen. Rose-Marie avslutar sin tjänst som 

förvaltningschef den 9 januari 2017. 


