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 Mötesdatum 
 2022-03-10    

Omsorgsnämndens arbetsutskott
  

  

 

 

Sekreterare .................................................  
 Susanne Ohlsson  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Maria Johansson Arnström (S)  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Rolf Kenneryd (C)  
    

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Omsorgsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 2022-03-10   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Bolmen kl. 13:15-14:15 
  
Beslutande ledamöter Maria Johansson Arnström (S) (1:e vice ordförande), Rolf Kenneryd (C) (2:e vice 

ordförande) 
  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Lena Borg (enhetschef) 

Elin Svensson (socialsekreterare) §§15-18 
Jörgen Lövgren (kontorschef) 
Anna Örnstedt (omsorgshandläggare) §§15-18 

  
Utses att justera Rolf Kenneryd (C) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§15-24 
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ÄRENDELISTA 
§15 Val av justerare och godkännande av ärendelista 

§16 Ansökan om ledsagarservice enligt 9 kap § 3 LSS 

§17 Ansökan om korttidsboende enligt 4 kap 1 § SoL 

§18 Information om tidigare ordförandebeslut 

§19 Information 

§20 Meddelanden 

§21 Revidering av delegeringsordning för omsorgskontoret 

§22 Sammanställning av tillbud och arbetsskador 

§23 Initiativärende - Mat från dagcentraler till äldre och utsatta vid tillfällig nedstängning 

§24 Övriga ärenden 
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§15 

Val av justerare och godkännande av ärendelista  
(2022 ON0031) 

Beslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskott väljer Rolf Kenneryd (C) att tillsammans med 
mötesordförande Maria Johansson-Arnström (S) justera protokollet. 
Paragrafen är justerad 
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§16 

Ansökan om ledsagarservice enligt 9 kap § 3 LSS 
  
Sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen.  
 

Paragrafen är justerad 
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§17 

Ansökan om korttidsboende enligt 4 kap 1 § SoL 
  
Sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen.  
 

Paragrafen är justerad 

5 (12)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-03-10  
  

Omsorgsnämndens arbetsutskott    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§18 

Information om tidigare ordförandebeslut 
  
Sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen.  
 

Paragrafen är justerad 
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§19 

Information  
(2022 ON0003) 

Beslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Beskrivning av ärendet 
 Pågående uppdrag om resursomfördelning och resursoptimering på omsorgskontoret  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse information mars 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 
 

Paragrafen är justerad 
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§20 

Meddelanden  
(2022 ON0004) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av meddelandena. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgskontoret har till dagens sammanträde skickat med de handlingar som kommit in till 
omsorgskontoret och som omsorgsnämnden bör ha kännedom om. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse meddelanden mars 
 §20 KS Förslag på nytt arbetssätt gällande de ekonomiska prognoserna 
 Ny uppföljningsprocess from 2022 - uppdaterad efter KSAU 18jan 
 Inbjudan paneldebatt 220427 
 Distriktssköterskans roll i den demografiska utvecklingen 
 Kompetensbeskrivning avancerad nivå distriktssköterska 
 Protokoll Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel 2022-02-11 
 Protokoll Lokala Brottsförebyggande rådet och Lokala Folkhälsorådet, 2022-02-17 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av meddelandena. 
 

Paragrafen är justerad 
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§21 

Revidering av delegeringsordning för omsorgskontoret  
(2022 ON0036) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta reviderad delegeringsordning. 

Beskrivning av ärendet 
Delegeringsordningen är en förteckning över de beslut som omsorgsnämnden med stöd av 6 
kap 37−39 §§ kommunallagen (2017:725), KL, delegerar till utskott, en ledamot, en ersättare 
eller till anställd i kommunen. 
  
IFO vuxen har i många år beviljat kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen. De senaste åren 
har det dock visat sig att några av dem personerna finns inom omsorgsnämndens 
ansvarområde. Därför görs ett tillägg i omsorgsnämndens delegeringsordning att även 
omsorgsnämnden ska kunna bevilja kontaktpersoner enligt SoL för vuxna. För närvarande 
handlar detta om cirka sju ärenden.  
  
En revidering görs samtidigt med titlarna på handläggarna då dem är på väg att byta från 
omsorgshandläggare till socialsekreterare. Under en tid kan det förekomma båda titlarna och 
därför görs skrivningen i delegeringsordningen med omsorgshandläggare/socialsekreterare. 
  
Där omsorgskontoret föreslår ändring är detta markerat i rött.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Revidering Omsorgsnämndens delegeringsordning 
 Delegeringsordning Omsorgsnämnden 220302 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta reviderad delegeringsordning. 
 

Paragrafen är justerad 
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§22 

Sammanställning av tillbud och arbetsskador  
(2022 ON0037) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av sammanställning tillbud och arbetsskador delår 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Omsorgskontoret rapporterar och följer upp sammanställningen av tillbud- och arbetsskador 
till nämnden två gånger per år. Verksamheterna samt fackliga samverkansgrupper ska ta del 
av sammanställningen och gemensamt föra en dialog om hur det systematiska kvalitetsarbetet 
kan kvalitetssäkras för att förebygga tillbud- och arbetsskador i verksamheterna. 
  
I sammanställningen redovisas tillbud och arbetsskador dokumenterade under perioden 2021-
07-01 till 2021-12-31.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Sammanställning tillbud och arbetsskador delår 2021 
 Sammanställning tillbud och arbetsskador 21-07-01 till 21-12-31 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av sammanställning tillbud och arbetsskador delår 2021. 
 

Paragrafen är justerad 
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§23 

Initiativärende - Mat från dagcentraler till äldre och utsatta vid 
tillfällig nedstängning  
(2022 ON0035) 

Beslut 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av inlämnat initiativärende om att vid nedstängda dagcentraler 
erbjuda matlåda till de som äter på kommunens dagcentraler. Omsorgsnämnden avstår vidare 
hantering av ärendet då mathantering på kommunens dagcentraler inte ingår i nämndens 
ansvarsområde. 

Beskrivning av ärendet 
Ewa Gunnarsson (SD) inkommer den 24e februari 2022 med ett initiativärende till 
omsorgsnämndens sammanträde, gällande mat från dagcentraler till äldre och utsatta vid 
tillfällig nedstängning. Initiativtagaren föreslår att de som vanligtvis äter på dagcentralerna 
vid en eventuell nedstängning ska erbjudas möjligheten att kunna hämta ut matlådor därifrån. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse initiativärende 
 Initiativärende - Mat från dagcentraler till äldre och utsatta vid tillfällig nedstängning 

Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden har tagit del av inlämnat initiativärende om att vid nedstängda dagcentraler 
erbjuda matlåda till de som äter på kommunens dagcentraler. Omsorgsnämnden avstår vidare 
hantering av ärendet då mathantering på kommunens dagcentraler inte ingår i nämndens 
ansvarsområde.  
 

Beslutet skickas till  
- 
 

Paragrafen är justerad 
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§24 

Övriga ärenden  
(2022 ON0005) 

  
Inga övriga ärenden vid dagens sammanträde. 
 

Paragrafen är justerad 
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