Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2018-11-15

1(2)

Omsorgsnämnden
Plats och tid

Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 11 november 2018 kl. 13:15 -

Justerade paragrafer

92 – 94 direktjustering

Beslutande

Mats Martinsson (S), ordf.
Sonia Muhletaler Salsamendi (S)
Håkan Karlsson
Ersätter Hans Paulin (S)
Ingegerd Alm (S)
Johny Haraldsson (C), 1:e vice ordf.
Margaretha Berggren (C)
Mikael Johansson (M), 2:e vice ordf.
Helen Gustavsson (M)
Margareta Viridén (AA)
Britt Karlsson (AA)
Yvonne Erlandsson (SD)
Ersätter David Kristiansson (SD)

Närvarande ersättare

Gunnel Nordahl (S)
Ola Andersson (V)

Övriga deltagare

Mats Hoppe, Förvaltningschef
Marianne Stark, Strateg
Per Elmgren, Ekonom
Madeleine Knotek Gustafsson,
Adam Svedlund, Nämndsekreterare

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2018-11-15
Omsorgsnämnden

Justering
Justerare
Plats och tid

Britt Karlsson (AA)
Alvesta 2018-november-15 kl. 15

Underskrifter

Sekreterare
Madeleine Knotek Gustafsson
Ordförande
Mats Martinsson (S)
Justerare
Britt Karlsson (AA)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligen inom tre veckor
från det datum då protokollet anslogs.

Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats
Underskrift

2018-11-15
2018-11-16 – 2018-12-07
Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta
Madeleine Knotek Gustafsson
Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

2(2)

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2018-11-15

1(25)

Omsorgsnämnden
Plats och tid

Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta 15 november 2018 kl. 13:15 – 16:45
Ajournering mellan § 94 och § 95 kl. 15:05 – 15:30

Justerade paragrafer

89 - 107

Beslutande

Mats Martinsson (S), ordf.
Sonia Muhletaler Salsamendi (S)
Håkan Karlsson (S)
Ersätter Hans Paulin (S)
Ingegerd Alm (S)
Johny Haraldsson (C), 1:e vice ordf.
Margaretha Berggren (C)
Mikael Johansson (M), 2:e vice ordf.
Helen Gustavsson (M)
Margareta Viridén (AA)
Britt Karlsson (AA)
Yvonne Erlandsson
Ersätter David Kristiansson (SD)

Närvarande ersättare

Gunnel Nordahl (S)
Ola Andersson (V)

Övriga deltagare

Mats Hoppe, Förvaltningschef
Elisabeth Dawson, Enhetschef § 89
Madeleine Knotek Gustafsson, Förvaltningssekreterare
Per Elmgren, Ekonom § 91 - 93
Marianne Stark, Strateg § 89 - 95
Adam Svedlund, Nämndsekreterare § 89 - 94

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

2018-11-15
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Omsorgsnämnden

Justering
Justerare
Plats och tid

Britt Karlsson (AA)
Alvesta 2018-11-20 kl. 10:00

Underskrifter

Sekreterare
Madeleine Knotek Gustafsson
Ordförande
Mats Martinsson (S)
Justerare
Britt Karlsson (AA)

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligen inom tre veckor
från det datum då protokollet anslogs.

Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
Anslaget under tiden
Förvaringsplats
Underskrift

2018-11-15
2018-11-21 – 2018-12-11
Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 2, Alvesta
Madeleine Knotek Gustafsson
Utdragsbestyrkande

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 89
Godkännande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställdes enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Närvaro
Val av justerare
Godkännande av dagordning
Att leda ett multikulturellt team
Delårsrapport per september
Delårsrapport per oktober
Verksamhetsplan med internbudget 2019 och plan 2020-2021
Förslag på internkontrollplan för omsorgsnämnden 2019
Förslag på riktlinjer för debitering av taxor och avgifter inom
omsorgsnämnden
10. Lägesrapport och prognos gällande boendesituation för äldre i
Alvesta kommun
11. Förslag av avveckling av särskilda boendet Bryggaren
12. Förslag på utredning gällande översyn av hanteringen av
arbetskläder
13. Information om hanteringen av hjälpmedel
14. Förslag på revidering av reglemente för Kommunala
pensionärsrådet
15. Sammanträdesplan 2019 för omsorgsnämnden
16. Finansiering av Rönnedalsvägen 35 (Spiran)
17. Flytt av ansvar för Hagagården
18. Information från ordföranden och från förvaltningschef
19. Redovisning av delegationsbeslut
20. Meddelanden
21. Övriga frågor

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

s. 4
s. 5
s. 6
s. 7
s. 9
s. 10
s. 11
s. 12
s. 14
s. 15
s. 16
s. 20
s. 21
s. 22
s. 23
s. 24
s. 25
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Sida
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Omsorgsnämnden

ON § 90
Att leda ett multikulturellt team. Språkutvecklande arbetsplats
som framgångsfaktor.

Redogörelse
Elisabeth Dawson redogör för hur det är att arbeta med att leda ett
multikulturellt team. Egna erfarenheter från sitt arbete som enhetschef
på Högåsen där 25 olika nationaliteter berikar arbetsplatsen.
Informerar om att de har ett språkombud och hur dennes roll arbetar
nära verksamheten; alltifrån rekrytering, introduktion och i det dagliga
arbetet. Även de med svenska som ursprungsspråk nyttjar
språkombudet, exempelvis vid dyslexi. Språkombudet ger trygghet
och mod till dem som tar hjälp av ombudet. Språkombudet är väl
investerade pengar eftersom det gör möjligheter att säkra
personalförsörjningen.
Humor och stoltheten är viktigt i arbetet. På arbetsplatsen skrattar man
med varandra – inte åt varandra. Känner stolthet över arbetet som
utförs.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 91

Dnr 2018/135.042

Ekonomisk månadsrapport per september 2018 för
omsorgsnämnden

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 15 oktober 2018
2. Förenklad ekonomisk månadsrapport, 15 oktober 2018
3. ON AU § 67, 15 oktober 2018
4. ON AU § 73, 1 november 2018
Redogörelse
Ärendet behandlades av arbetsutskottet den 15 oktober men då var
månadsrapporten ej färdigställd och det gavs endast en muntlig
redogörelse över månadsuppföljningen.
Det prognostiserade underskottet för 2018 bedöms uppgå till 11,5
miljoner kronor per den sista september. Med anledning av detta har
arbetsutskottet beslutat att ge ordföranden i uppdrag att anmäla till
kommunfullmäktige att nämnden inte kommer klara budgetramen för
2018 (ON AU § 67/2018).
Bidragande till underskottet är 1,7 miljoner kronor i volymökning inom
Funktionsstöd som till största delen beror på indragen assistansersättning.
Äldreomsorgen belastas fortfarande av strukturproblem och kommer att
göra så tills de tre planerade trygghetsboendena är i drift.
Hemsjukvården har under många år ökat i volym och 2018 bidrar ny
lagstiftning om kommunernas utökade skyldighet att ta emot patienter
från slutenvården till ytterligare ofinansierade ökningar. En särskild
kartläggning av hemsjukvårdens utveckling och finansiering planeras för
att belysa dess påverkan på omsorgsnämndens ekonomi.
Den ökande hemsjukvården innebär också att antalet
rehabiliteringsinsatser som beslutas av arbetsterapeuter och
fysioterapeuter medför ökade insatser för omsorgspersonal för att
verkställa besluten.

Beslut
Omsorgsnämndens beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per
september 2018.
Protokollet ska skickas till
Ekonomiavdelningen
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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6(25)

Omsorgsnämnden

ON § 92

Dnr 2018/156

Ekonomisk månadsrapport per oktober 2018 för
omsorgsnämnden

Beslutsunderlag
1. Ekonomisk månadsrapport per oktober 2018 (delades ut vid
sammanträdet)
Redogörelse
I prognosen per sista september framgick att resultatet kan förbättras
ytterligare de sista månaderna. I denna rapport, per den sista oktober,
förbättras prognosen med 2,5 miljoner kronor. Dels bedöms utfallet
för personalkostnaderna minska med 1,5 miljon kronor samtidigt som
intäkterna prognostiseras upp med en miljon kronor. Förbättringen
bedöms i huvudsak förklaras inom äldreomsorgens verksamheter.
Det betyder att det prognostiserade resultatet bedöms överstiga
nämndens nettobudget med nio miljoner kronor.
Beslut
Omsorgsnämndens beslutar att godkänna ekonomisk månadsrapport per
oktober 2018.
Paragrafen behöver direktjusteras.
Protokollet ska skickas till
Ekonomiavdelningen

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 93

Dnr 2018/120.041

Verksamhetsplan med internbudget 2019
och plan 2020-2021
Beslutsunderlag
1. Verksamhetsplan med internbudget 2019 och plan 2020-2021, 22
oktober 2018
2. ON AU § 86, 7 november 2018
3. ON AU § 74 1 november 2018
4. ON AU § 69, 15 oktober 2018
5. ON AU § 68, 15 oktober 2018
6. ON AU § 52, 19 september 2018
Redogörelse
I verksamhetsplan med internbudget 2019 och plan 2020-2021 ges en
beskrivning över nämndens mål och utmaningar samt över
budgetförutsättningarna under planperioden.
Kommunfullmäktiges mål för omsorgsnämnden utgår från
fokusområde Trygg välfärd och från resultatmål. Alla verksamheter i
Alvesta kommun ska kännetecknas av delaktighet, trygghet och
respekt för den enskilde. Målet följs upp genom indikatorerna hur
många personal som besöker en omsorgstagare under en 14dagarsperiod samt andel omsorgstagare som är ganska/mycket nöjda
med insatsen i sitt särskilda boende eller i ordinärt boende.
Förslaget i verksamhetsplanen är att omsorgsnämnden även
kompletterar fullmäktiges mål med tre utvecklingsmålen:
• Det goda mötet
• Attraktiv arbetsgivare
• Budget i balans
Till varje utvecklingsmål kopplas ett antal utvecklingsområden som
verksamheten kommer att arbeta med under året.
Utöver målen formuleras tre särskilda uppdrag:
•
•
•

Justeringsmännens sign

Utvärdering av måltidsorganisationen.
Pilotprojekt kring tillitsbaserad ledning på Furuliden.
Översyn av bemanningsenhetens uppdrag, organisation och mål.

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

Beredning
1. ON AU § 86, 7 november 2018
2. ON AU § 74, 1 november 2018
3. ON AU § 69, 15 oktober 2018
4. ON AU § 68, 15 oktober 2018
5. ON AU § 52, 19 september 2018
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
1. Godkänna verksamhetsplan med internbudget 2019 och plan 20202021.
2. Ge tre särskilda uppdrag:
-

att utvärdera måltidsorganisationen
införa pilotprojekt kring tillitsbaserad ledning på Furuliden
översyn bemanningsenhets uppdrag, organisation och mål

Paragrafen behöver direktjusteras.
Protokollet ska skickas till
Ekonomiavdelningen

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 94 Dnr 2018/118.049
Förslag på internkontrollplan för omsorgsnämnden 2019
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 25 september 2018
2. Förslag på internkontrollplan, 24 september 2018
3. ON AU § 53, 19 september 2018
4. ON AU § 75 1 november 2018
5. Riskanalys, 19 september 2018
Redogörelse
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (KF § 71/2008) ska
varje nämnd anta en särskild plan för den interna kontrollen i samband
med fastställandet av internbudget. Utöver nämndens egna
internkontrollplan fastställer kommunstyrelsen även en
kommunövergripande plan som gäller för samtliga nämnder. Av
reglementet framgår även vilken modell som ska användas för
riskanalys vid framtagandet om internkontrollplanen.
Omsorgsnämndens arbetsutskott har genomfört en riskanalys enligt
reglementets anvisningar och beslutade den 19 september 2018 (ON
AU § 53) att följande kontrollområden är mest prioriterade att ta med i
internkontrollplan för 2019: arbetskläder, personalförsörjning, kvalitet
– självbestämmande samt tekniska lösningar - tillsyn via kamera.
Sedan tidigare finns beslut om att kontroll av hantering av
omsorgstagarens privata kontanta medel ska ingå i nämndens
internkontrollplan för 2019 (ON § 22/2018).
Förvaltningen har utifrån dessa områden sammanställt ett förslag på
internkontrollplan för 2019 samt tagit fram kontrollmoment och
kontrollansvariga för respektive område.
Beredning
1. ON AU § 53, 19 september 2018
2. ON AU § 75 1 november 2018
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag på
internkontrollplan för 2019.
Protokollet ska skickas till
Ekonomiavdelningen
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 95 Dnr 2018/144.706
Förslag på riktlinjer för debitering av taxor och avgifter
inom omsorgsnämnden
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 4 oktober 2018
2. Förslag på riktlinjer, 4 oktober 2018
3. ON § 4 2018, 26 februari 2018
4. ON AU § 76 2018, 1 november 2018
Redogörelse
I samband med en revision av omsorgsnämndens internkontroll vid
debitering av taxor och avgifter visade granskningen att ett antal
rutiner och riktlinjer saknades eller var otydliga. Nämnden beslutade
med anledning av detta att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
rutiner och riktlinjer för debiteringsprocessen (ON § 4/2018).
Förvaltningen har sett över de rutiner och riktlinjer som finns och tagit
fram ett samlat dokument ”Riktlinjer för debitering av taxor och
avgifter för omsorgsnämnden”. Syftet med det samlade dokumentet är
att förtydliga vilka regler och rutiner som ska gälla så att en följsamhet
kan garanteras till de statliga krav och anvisningar som finns inom
området.
Beredning
1. ON AU § 76 2018, 1 november 2018
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
1. godkänna förvaltningens förslag på riktlinjer för debitering av
taxor och avgifter.
2. riktlinjerna börjar gälla 1 januari 2019, men för redan
förekommande omsorgstagare används de nya riktlinjerna från och
med den årliga omräkning av avgiften som sker i början av 2019.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 96 Dnr 2018/150.730
Lägesrapport och prognos gällande
boendesituationen för äldre i Alvesta kommun
Redogörelse
En redogörelse över nuläge samt prognos
gällande boendesituationen för äldre i Alvesta kommun.
Jämfört med juni 2017 då förvaltningen kunde redovisa ett växande
antal tomma lägenheter föreligger nu en kösituation och för
närvarande endast enstaka tomma och tillgängliga lägenheter.
Bakgrunden är minskningen av antalet boende på Bryggaren.
Förvaltningen prioriterar att öppna upp fem lägenheter på Furuliden
som inte varit i drift på senare tid, vilket kräver en ökad bemanning.
Den som har väntat längst har väntat sex månader och erbjuds en
tillfällig plats inom kort. Målet är en stadigvarande lösning i enlighet
med önskemål. För att avlasta övriga boenden används lägenheter på
Bryggaren nu för korttidsplatser.
Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 97 Dnr 2018/151.735
Förslag på avveckling av särskilda boendet Bryggaren
Redogörelse
Det särskilda boendet Bryggaren uppfyller inte gällande
brandskyddsregler och Alvesta kommun har sedan flera år planerat för
att ersätta det med en nybyggnation. Byggnaden har även andra
brister som gör den olämplig som särskilt boende, det gäller
planlösningen, smala korridorer och begränsningar i utemiljön, även
ur arbetsmiljösynpunkten har brister konstaterats. Den dispens som
finns från räddningstjänsten går ut våren 2019. Bryggaren måste
avvecklas av brandsäkerhetsskäl.
Detta innebär att de boende på Bryggaren successivt med start
sommaren 2018 har erbjudits plats på övriga särskilda boenden.
Hälften av de boendena har nu flyttat ut och hälften av personalen
arbetar nu på andra arbetsplatser, främst inom Omsorgsförvaltningen.
Vi har och är måna om att i denna besvärliga omställning beakta de
boendenas önskemål om var de skulle föredra att flytta så att vi genom
god planering och framförhållning kan hitta den bästa möjliga
lösningen.
Vi hade i sommar en mycket liten kö till lägenheter på våra boenden
och dessutom ett antal som stod tomma vilket självklart underlättat
processerna.
Vi räknar med att verksamheten i form av särskilt boende på
Bryggaren upphör under februari 2019.
För närvarande finns det 22 omsorgstagare på Bryggaren och
tillgången på lägenheter på övriga särskilda boenden bedöms kunna
täcka behovet innan februari 2019. Vi har för närvarande ett mindre
antal lägenheter tillgängliga, främst på Furuliden, men det uppstår en
fördröjning med att ta dessa i bruk innan vi har rekryterat personal i
tillräcklig omfattning.
I kö finns då 18 omsorgstagare från Bryggaren och 16 personer som
har beviljats eller förväntas beviljas plats på särskilda boenden. Några
av de boenden på Bryggaren väljer att få sina behov tillgodosedda via
hemtjänsten i ordinärt boende och planerar att flytta till
Trygghetsboende när detta blir en möjlighet eller annat boende.
Nedläggning av Bryggaren och skapandet av Trygghetsbostäder är i
linje med kommunfullmäktiges beslutade strategi för en utvecklad
omsorg för de äldre.
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

Arbetet med att upphandla Trygghetsboenden i anslutning till de
särskilda boendena Högåsen och Björkliden fortskrider. AllboHus har
gjort en förstudie för hur Bryggaren kan byggas om till ett
Trygghetsboende kombinerat med mötesplatser och aktiviteter för
Alvesta tätort.
Yrkanden
Mikael Johansson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Beslut
Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om en avveckling av särskilda boendet
Bryggaren.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 98 Dnr 2018/148.020
Förslag på utredning gällande översyn av
hanteringen av arbetskläder
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 25 oktober 2018
Redogörelse
Omsorgsnämnden beslutade 2015 (ON § 46) att arbetskläder ska
tillhandahållas personalgrupper/enheter i den omfattning som behövs
för att följa föreskriften om basala hygienrutiner på ett adekvat sätt.
Beslutet har även kompletterats med tillhandahållande av arbetskläder
för vissa andra yrkeskategorier som inte omfattas av föreskriften. I
samband med beslutet 2015 fick förvaltningen även i uppdrag att
genomföra upphandling av hyra av arbetskläder, efterbehandling av
dessa (s.k. cirkulationstvätt) samt hämtning och leverans av tvätt.
Upphandling genomfördes tillsammans med Ljungby kommun och
Uppvidinge kommun. Avtalet gäller för tre år och löper ut i februari
2020 men med möjlighet till förlängning. Det finns därför ett behov av
att se över hur arbetskläder inklusive tvätt ska hanteras
fortsättningsvis, antingen inom ramen för befintligt avtal eller genom
annan lösning.
Beredning
1. ON AU § 78
Beslut
Omsorgsnämndens beslutar att ge omsorgsförvaltningen
i uppdrag att göra en översyn över hanteringen av arbetskläder
inklusive tvätt.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 99 Dnr 2018/147.737
Information om hantering av hjälpmedel
Redogörelse
På sammanträdet redogörs för läget gällande hantering av hjälpmedel
och tvätt av dessa mot bakgrund av att förslaget om en gemensam
hjälpmedelscentral i länet inte längre är aktuellt.
Beslut
Omsorgsnämndens noterar informationen.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 100 Dnr 2018/149.003

Förslag på revidering av reglemente för Kommunala
pensionärsrådet
Beslutsunderlag
1. Reglemente för Kommunala pensionärsrådet, antaget 19
september 2012 (KF § 120)
Redogörelse
På Kommunala pensionärsrådets senaste sammanträde, 8 oktober
2018 (§ 7), framfördes förslag från rådet om att kultur- och
fritidsnämnden borde vara representerad eftersom många av de frågor
som nämnden ansvarar för kan röra gruppen pensionärer. För
närvarande finns representation i rådet från omsorgsnämnden med två
ordinarie ledamöter samt personliga ersättare för dessa och från
kommunstyrelsen, nämnden för samhällsplanering och nämnden för
individ- och familjeomsorg med en ordinarie ledamot vardera samt
personliga ersättare för dessa.
Pensionärsrådets reglemente antogs av kommunfullmäktige 19
september 2012 (§ 120). Behov finns därför av att även göra ett antal
andra uppdateringar av reglementet då bland annat
nämndsorganisationen ändrats sedan dess.
Förslag på ändringar i Kommunala pensionärsrådets reglemente:
Sid nr.

Nuvarande lydelse

Förslag på ny lydelse

s.1, 5 st

Organisationer som ingår i det
Kommunala pensionärsrådet ska före
den 1 november det år
Kommunfullmäktige utses lämna
förslag till Nämnden för omsorg och
hälsa på ledamöter och ersättare.

Organisationer som ingår i det
Kommunala pensionärsrådet utser
själva en ordinarie ledamot vardera
och en personlig ersättare för denne
samt ansvarar för att vid
förändringar meddela detta till
rådets sekreterare.

s.1, 5 st

Personliga ersättare utses för såväl
kommunens som för
pensionärsorganisationernas
ledamöter.

Stryks – ersätts med andra lydelser
med samma innebörd (s.1, 5 och 6
st).

s.1, 6 st

Kommunens ledamöter utses på
följande sätt:

Kommunens ledamöter utses på
följande sätt:

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

• Nämnden för omsorg och hälsa
utser två ledamöter
• Kommunstyrelsen, Nämnden för
arbete och lärande och Nämnden
för samhällsplanering utser en
ledamot vardera.

• Omsorgsnämnden utser två
ordinarie ledamöter samt
personliga ersättare för dessa.
Omsorgsnämnden utser även
rådets ordförande.
• Kommunstyrelsen, nämnden för
individ- och familjeomsorg,
nämnden för samhällsplanering
och kultur- och fritidsnämnden
utser en ledamot vardera samt
personlig ersättare för denne.

s.2, 2 st

Pensionärsrådet är organisatoriskt
knutet till Nämnden för omsorg och
hälsa. En tjänsteman från
förvaltningen för omsorg och hälsa
fungerar som rådets sekreterare.

Pensionärsrådet är organisatoriskt
knutet till omsorgsnämnden. En
tjänsteman från
omsorgsförvaltningen fungerar som
rådets sekreterare.

s. 2, 3 st

Rådets arbete leds av ordföranden
som utse av Nämnden för omsorg
och hälsa.

Rådets arbete leds av ordföranden
som utses av omsorgsnämnden.

s. 2, 4 st

Det justerade protokollet delges
Det justerade protokollet delges
rådets ledamöter, Kommunstyrelsen, rådets ledamöter samt eventuellt
Nämnden för omsorg och hälsa,
övriga berörda aktörer.
Nämnden för arbete och lärande,
Nämnden för samhällsplanering samt
eventuellt övriga berörda aktörer.

s.2-3, 10
Utbildningar
st och 1 st Kommunala pensionärsrådets
ledamöter ska erbjudas utbildningar,
studiebesök och dylikt som kan vara
av intresse för dem att delta i, dock
minst en gång per år.
Vid varje sammanträde med
pensionärsrådet ska rådets ledamöter
informeras om kommande
utbildningar/aktiviteter som kan vara
relevanta att delta vid. Information
tillhandahålls av rådets sekreterare
som har till ansvar att bevaka
aktuella utbildningar. Vid avsaknad
av lämpliga utbildningar/aktiviteter
kan ledamöter i pensionärsrådet ges
Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

Information om aktiviteter mm
Kommunala pensionärsrådets
ledamöter ska löpande få
information om aktiviteter,
utbildningar, evenemang och dylikt
som kan vara av intresse för dem att
delta i. Rådets sekreterare ansvarar
för att tillhandahålla informationen.

Sammanträdesprotokoll
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Omsorgsnämnden

utrymme att komma med önskemål
eller förslag på
utbildningar/aktiviteter.
s.3, 2 st

Ändring av reglemente kan initieras
av Kommunala pensionärsrådet,
Nämnden för omsorg och hälsa samt
Kommunstyrelsen.

Ändring av reglemente kan initieras
av Kommunala pensionärsrådet,
omsorgsnämnden eller
kommunstyrelsen.

Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att revidera reglementet för Kommunala
pensionärsrådet i enlighet med ovanstående förslag.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 101 Dnr 2018/145.006
Sammanträdesplan 2019 för omsorgsnämnden
Beslutsunderlag
1. Förslag på sammanträdesplan 2019, 19 oktober 2018
Redogörelse
Enligt 3 kap. 10 § 3 st omsorgsnämndens reglemente ska nämnden
senast på novembersammanträdet fastställa tiderna för kommande års
ordinarie sammanträden. Av reglementet framgår även att nämnden
inte bör hålla sammanträde på samma dag som kommunfullmäktige.
Ett förslag på sammanträdestider 2018 för omsorgsnämnden och för
ett eventuellt arbetsutskott är framtaget. Förslaget tar hänsyn till den
tidsplan som finns för behandling av ekonomiska månadsrapporter,
delårsrapport samt verksamhetsplan med internbudget. Vilka datum
som gäller för behandling av dessa framgår av förslaget på
sammanträdesplan.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta förslaget på sammanträdesplan för
2019.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 102 Dnr 2018/29
Finansiering Rönnedalsvägen 32 (Spiran)
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse NOH 2018/29.792
Redogörelse
Omsorgsförvaltningen bedömer att det finns behov av ytterligare en
bostad med särskild service enligt 9 § 9 p lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, i Alvesta tätort. Förvaltningen har
undersökt möjligheten att bygga om det tidigare hemmet för vård och
boende, HVB, Spirans lokaler till en bostad med särskild service samt att
i anslutning till denna även ha korttidsvistelseplatser enligt LSS, vilka
idag finns belägna på Svampvägen 2 (Ugglan). Totalt blir det fyra
lägenheter och fem korttidsplatser. Det är i så fall även möjligt att knyta
satellitlägenheter i närområdet till den nya bostaden.
Efter att kommunfullmäktige godkänt ett principbeslut om inrättandet av
en ny bostad med särskild service väntas processen med upphandling och
tilldelningsbeslut samt den faktiska renoveringen av lokalen till cirka nio
månader.
Kostnaden för ombyggnationen av lokalen är kalkylerad till cirka 8 615
000 kronor inklusive moms (15 920 kr/m2). I kostnaden ingår en
anpassning i enlighet med de lagkrav som finns på verksamheten.
Investeringsbudget för inköp av inventarier behöver avsättas/budgeteras
för år 2019 på 400 000 kronor.
Utökad driftbudget behöver tilldelas omsorgsnämnden för år 2019
(halvår) med 2 400 000 kronor och för år 2020 (helår) och kommande år
med 4 800 000 kronor.

Förvaltningschefen informerar om att i Kommunfullmäktiges förslag
till budgetplan för 2019-2022 saknas finansiering av det nya boendet.
Beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 103

Dnr 2018/154.001

Flytt av ansvar för Hagagården
Beslutsunderlag
1. ON AU § 88, 7 november 2018
Redogörelse
Ansvaret för Hagagården ligger 2018 fortfarande under
Omsorgsnämnden på grund av otydlighet i denna fråga vid bildandet
av Kultur och Fritidsnämnden från och med 2017-01-01.
Hagagården drivs i föreningsregi och används enbart av föreningar.
Detta var också avsikten från donatorn och ärendet handlades av
dåvarande Kulturnämnden år 1966.
I hyresavtalet från 2002 mellan AllboHus och dåvarande
socialförvaltningen beskrivs verksamheten som Föreningslokaler
”Pensionärernas Hus”.
I och med bildandet av Kultur och Fritidsnämnden ligger frågor som
rör föreningsverksamhet under denna nämnd och utanför
Omsorgsnämndens ansvarsområde.
Yrkanden
Mats Martinsson (S) yrkar bifall till beslutsförslaget.
Beslut
Att Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att Kultur- och fritidsnämnden har
ansvaret för Hagagården.
Att Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att inleda
uppsägning av gällande hyresavtal med AllboHus Fastighets AB.
Protokollet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 104

Dnr 2018/37.006

Information från ordförande och från förvaltningschef
Redogörelse
Mats Martinsson (S) informerar om att han och förvaltningschefen har
träffat styrelsen för Folket hus för att utreda möjliga arbetstillfällen för
personer inom funktionsstöd lokaliserade i dessa lokaler. Muntlig
överenskommelse finns att funktionsstöd ska kunna driva café för
allmänhet och föreningar på eftermiddagar.

Justeringsmännens sign
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Omsorgsnämnden

ON § 105

Dnr 2018/6.002

Redovisning av delegationsbeslut
Beslutsunderlag
1. Lista över antal delegationsbeslut enligt SoL och LSS för
perioden 2018-09-01-2018-09-30
Redogörelse
Omsorgsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt
till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt delegationsordning antagen den 12 mars 2013. Delegationsbeslut ska redovisas
på nämndens sammanträde.
Tabellerna 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 2018-09-01
– 2018-09-30
Övriga delegationsbeslut
För perioden 2018-09-24 – 2018-11-08 finns följande övriga
delegationsbeslut att anmäla:
-

Delegationsbeslut - godkännande av attestförteckning (dnr
2018/126.040,2)
Anmälan om förväntat budgetöverskridanden (dnr 2018/146.041)

Beslut
Omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
delegationsbesluten.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 106

Dnr 2018/42.006

Meddelanden
Redogörelse
1. Redovisning av beslut om särskilt boende som inte är verkställt
per 2018-09-30 (dnr 2018/7.738)
2. Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 15 oktober 2018,
1 november 2018 och 7 november 2018 (dnr 2018/2.006)
3. Sjukfrånvarostatistik för omsorgsförvaltningen per augusti och
september 2018 (dnr 2018/32.020)
4. Rapportering av gynnande beslut som ej verkställts inom tre
månader, 30 september 2018 (dnr 2018/64.730)
5. Kommunfullmäktige beslut 2018-10-30 KF § 118 (dnr KS
2018/297.779)
6. Kommunfullmäktige beslut 2018-10-30 KF § 121 (dnr KS
2018/012.730)
7. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-10-30 KS AU §119
(dnr KS 2018/297.043)
8. Reglemente för Omsorgsnämnden
9. Skrivelse angående Finansiering för en effektiv och säkrare
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (dnr 2016/26.739)
10. Protokoll KPR, 2018-10-08
Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av aktuella meddelanden och lägger
dessa till handlingarna.

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande
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Omsorgsnämnden

ON § 107
Övriga frågor
Redogörelse
-

Justeringsmännens sign

Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande

