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Plats och tid Rådhussalen, klockan 13:15—15.00.  

Beslutande Leif Håkansson Ordförande (S) 
Monika Nobach 1:e vice ordf (S) 
Lars-Olof Larsson 2:e vice ordf (KD) 
Tommy Mikkelsen Ledamot (SD) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Sofie Svensson Ledamot (S) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Veronica Blåder (MP)  Bengt Jensen (MP)  
 

Närvarande 
ersättare 

  
Ulla Olofsson (M) 
Mikael Erdtman (S) 
Nils Sjöström (C) 
Mikaela Wallin (M) 
Ann-Sofie Eriksson (S) 
Margareta Norander (L) 
Timo Viippola (SD) 
Kerstin Ifvarsson (S) 

Övriga Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef  
Lena Mattsson, nämndsekreterare  
Magnus Wickenberg, utvecklingschef §§ 68, 72 

 

 

Paragrafer §§ 64-78  

Utses att justera Sofie Svensson (S) 

Justeringsdatum  2020-11-03 

   
Sekreterare Lena Mattsson  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Leif Håkansson  
   
Justerande Digital signatur 

Sofie Svensson 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Omsorgsnämnden 

Beslutsdatum: 2020-10-27 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-11-04 

Tillkännages t.o.m.: 2020-11-25 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 64 Val av protokolljusterare  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att utse Sofie Svensson (S) till att justera protokollet. 
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§ 65 Godkännande av dagordning  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen.  
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§ 66 Uppföljning av arbetet som kvalitetsundersköterska SOSFS 2011:9 2020/852 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Enhetschef Linda Eriksson med personal informerar om hur arbetet som 
kvalitetsundersköterska bedrivs i verksamheten. 
 
SOSFS 2011:9 innehåller bestämmelser om hur kvaliteten i verksamheten systematiskt 
och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Utifrån SOSFS 2011:9 har stöd i ordinärt 
boende beslutat om att införa tjänsten som kvalitetsundersköterska med syfte att 
verksamheten snabbare ska kunna uppmärksamma, hitta lösningar och löpande 
utvärdera arbetet runt brukarna. Målet med uppdraget är att säkerställa och utveckla 
kvalitén i omsorgsarbetet för den enskilde brukaren. Kvalitetsundersköterskorna 
tillträdde sina tjänster i januari 2020. 

Beslutsunderlag 
 
Verksamhetschef Maria Bengtssons tjänsteskrivelse, 2020-03-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Maria Bengtsson 
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§ 67 Information om Lex Sarah SOSFS 2011:5 2020/3006 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Enhetschef Linda Wallin informerar om hur rutinerna efterföljs i verksamheten.  
 
Syftet med föreskriften Lex Sarah är att upptäcka missförhållanden och förbättra 
kvaliteten i verksamheten. Rapporteringsskyldigheten gäller alla anställda inom 
socialtjänsten. Det är händelser som har fått konsekvenser eller riskerar att få 
konsekvenser för brukares liv, hälsa eller säkerhet som ska rapporteras. Det kan till 
exempel handla om fysiska, psykiska och/eller sexuella övergrepp, brister i bemötande, 
brister i rättssäkerhet eller ekonomiska övergrepp. 

 
En Lex Sarah utredning tar sin utgångspunkt i eventuella systemfel, varför något har 
hänt eller riskerar att hända. Det handlar inte om vem eller vilka som har gjort fel. I en 
utredning identifieras bakomliggande orsaker till att en brist har uppstått eller riskerar att 
uppstå. Det tas fram förslag på åtgärder som ska minska risken för att en händelse 
återupprepas. Utredning med åtgärdsförslag delges ansvarig enhetschef och en 
handlingsplan upprättas på enheten. Denna handlingsplan följs upp av enhetschef och 
verksamhetschef.  

 
Om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande är allvarligt ska en 
anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) göras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Helen Ahlberg 
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§ 68 Teknikrapportering - digitala möten, WiFi och trygghetslarm 2020/585 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta rapporten till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Den 30 mars beslutade regeringen om tillfälligt förbud mot besök i särskilda 
boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av Covid-19. Socialstyrelsens 
allmänna råd om tillämpningen av tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer 
har varit att personalen i boendet bör vid behov ge stöd och hjälp till de boende och 
närstående som önskar ha kontakt genom besök. Om det inte är möjligt att ta emot 
besök på ett säkert sätt, bör den boende så långt det är möjligt få stöd och hjälp till 
kontakt på annat vis än genom besök, t.ex. via telefon eller videolänk. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Utvecklingschef Magnus Wickenberg 
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§ 69 Sammanträdestider för omsorgsnämnden 2021 2020/2841 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att fastställa föreslagen sammanträdesplan för omsorgsnämnden 2021 
 
att sammanträdena börjar kl. 13.15. 
 
Sammanfattning 
 
Föreligger förslag till sammanträdestider för omsorgsnämnden enligt följande: 
 
24 februari 
24 mars 
21 april 
26 maj 
9 juni 
25 augusti 
22 september 
27 oktober 
24 november 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-29 
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstepersoner 
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§ 70 Revidering av delegationsordning för omsorgsnämnden 2019/3717 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning för omsorgsnämnden.  
 
Sammanfattning 
 
Nämnden beslutade 2019-12-11 § 160 om nu gällande delegationsordning. Förslag till 
revideringar föreligger enligt beslutsunderlag. 
 
- A7, fortlöpande revideringar av antagen dokumenthanteringsplan, delegationen flyttas 
till chefen för nämndskansliet, 
 
- I9 ändras så att delegationen innefattar att ingå datadelningsavtal eller annat inbördes 
arrangemang, utöver personuppgiftsbiträdesavtal, 
 
- I10 ändras så att delegationen innefattar att inte anmäla personuppgiftsincident. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-01 
2.10.1 Revidering av delegationsordning för omsorgsnämnden  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Verksamhetschefer  
Registrator Gunilla Appelqvist  
Kommunjurist  
Författningssamlingen 
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§ 71 Ordförandens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Leif Håkansson (S) informerar, 
 
• Presidiet träffade revisorerna 29/9 angående granskning av nämndens kvalitets- och 

ledningssystem. Ernst & Young har fått uppdraget att genomföra granskningen och 
nytt möte är inplanerat med presidiet och förvaltningsledningen 19/11.    
 

• Beslut om överklagan till kammarrätten rörande bostadsanpassningsbidrag.  
 
Vice ordförande Monica Nobach (S) informerar, 
 
• Utomhusaktivitetsdag för daglediga som anordnats av PRO i Svängsta 21/10.  
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§ 72 Förvaltningschefens information  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson informerar, 
 
• Utvecklingschef Magnus Wickenberg informerar om de problem som uppstått med 

trygghetslarmen som hanteras av företaget Tunstall.  
 

• Rapportering om Lex Sarah anmälningar. 
 

• Socialstyrelsen kommer hit 12/11 för en dialog om handlingsplanen inom 
patientsäkerhet. Blekingekommunerna är inbjudna och närvarar.  
 

• Det finns nu anpassade lokaler för hemtjänstpersonalen inom hela kommunen. 
  

• Det råder för närvarande brist på handskar vid inköp till enheterna. Centrala 
beställningar sker en tid framöver för samordning.   
 

• Förebyggande hembesök för 85-åringar har fått ett bra gensvar. 
Boendesamordnaren genomför fyra besök/vecka. Uppföljning på nämnden framöver.  
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§ 73 Rapport över ej verkställda gynnande beslut inom omsorgsnämndens 

verksamhetsområde, kvartal 3 2020 2020/111 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Omsorgsnämnden är skyldig att, enligt 16 kap. 6 f-h § socialtjänstlagen (SoL), 
rapportera gynnande ej verkställda beslut enligt SoL 4 kap. 1 § till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunfullmäktige samt till den kommunala revisionen.  
 
Rapporteringen avser beslut som ej verkställts inom tre månader och beslut där 
insatsen avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  
Individbaserade rapporter har översänts IVO och statistik i enlighet med nedan tillställs 
omsorgsnämnden, kommunfullmäktige och revisionen.  
 
Per kvartal 3 2020 finns det 1 individrapport att rapportera in som avser gynnande beslut 
som ej verkställts inom tre månader.  
 
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet om bistånd till permanent boende enligt 4 
kap. 1 § SoL.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-10-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna  
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§ 74 Redovisning av delegationsbeslut oktober 2020 2020/102 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Genom omsorgsnämndens beslut den 11 december 2019 § 160, har nämnden 
delegerat sin beslutanderätt. Dessa beslut ska anmälas till omsorgsnämnden för att 
vinna laga kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 17 september 2020 – 21 oktober 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut oktober 2020.  
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§ 75 Redovisning över kösituationen till särskilt boende oktober 2020 2020/100 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av kösituationen till särskilt boende fördelad månadsvis 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning över kösituationen till särskilt boende september 2020. 
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§ 76 Beslutsuppföljning oktober 2020 2020/107 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning över nämndens beslutsuppföljning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning oktober 2020. 
 
Beslutet skickas till 
 
Berörda 
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§ 77 Handlingar för kännedom oktober 2020 2020/99 
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att ta redovisningen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Handlingarna för omsorgsnämndens kännedom under tiden 17 september 2020 – 21 
oktober 2020 redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom oktober 2020.  
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§ 78 Nästa möte  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att nästa möte är 2020-11-25 kl. 13.15 i Rådhussalen.  
 
 
 
 
 


