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§ 73-82 

Beslutande 
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Marita Fransson (C) 
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Petra Gustavsson (SD) 
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Gunnel Akinder (S) 
Christer Andersson (S) 
Filip Qvarnström (C) 
Michael ben Larbi Palmquist (V) 
Margreth Johansson (KD) 
Annica Portland Bengtsson (M) 
 

Övriga 
Johan Råberg 
Mattias Ask 
Thomas Johansson §§73-74 
Lars Axelsson §75 
Magnus Levin §76 
Patrik Ohlson §76 
Christina Erlandsson §§77-78 
Karin Gustavsson §§77-78 
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§ 73 

Intern kontrollplan 2019 
Dnr ON 2018/0118 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-11-09 
Intern kontrollplan 2019 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 
Omsorgsnämnden, som ansvarig nämnd för omsorgsförvaltningen, ska 
därmed säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig.  
 
För att identifiera de områden där riskerna är störst i verksamheten har en 
riskanalys gjorts. Utifrån denna har sedan de områden där risktalet är högst 
(över 9) valts ut och försedda med kontrollmoment enligt den föreslagna 
interna kontrollplanen. Till stor del är upptagna risker gemensamma för 
kommunen. Återrapportering av kontrollplanen sker i samband med att 
årsrapporten för verksamhetsåret.  
 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden fastställer intern kontrollplan 2019. 
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§ 74 

Uppföljning HS hemtjänst 2018 
Dnr ON 2018/0123 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-11-09 
Rapport uppföljning HS hemtjänst 
Beskrivning HS hemtjänst 

Bakgrund 
Uppföljning har genomförts av omsorgsförvaltningen och 
upphandlingsenheten, Kalmar kommun, avseende avtal och krav i 
förfrågningsunderlag med HS service och support. 
 
Samtliga krav i förfrågningsunderlag och innehållet i avtalet har följts upp. 
 
Den samlade bedömningen är att företaget uppfyller de krav som ställs i 
förfrågningsunderlaget och i avtal. Kravet på överrapportering till kommunens 
nattpatrull fullföljs inte alltid. Den åtgärd företaget har är att säkerställa att 
kravet på överrapportering till kommunens nattpatrull uppfylls. 

  
 

Beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 75 

Avtalsuppföljning Norlandia 2018 
Dnr ON 2018/0124 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-11-06 
Avtalsuppföljning 

Bakgrund 
Omsorgsförvaltningen gjorde en avtalsuppföljning på Liljan vård och 
omsorgsboende där Norlandia Care AB är utförare, 180917. 
Vissa punkter i uppföljningen bedömdes som icke eller delvis uppfyllda. 
Omsorgsnämnden beslutade att Norlandia skulle till den 1:a november 
redovisa att delvis uppfyllda eller icke uppfyllda avtalspunkter är åtgärdade. 
Norlandia redovisade till omsorgsförvaltningen 181031 vidtagna åtgärder på 
delvis eller icke uppfyllda avtalspunkter.  
 
Delvis eller icke uppfyllda avtalspunkter bedöms som uppfyllda efter 
redovisade vidtagna åtgärder.  
 
 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner avtalsuppföljningen då tidigare ej uppfyllda eller 
delvis uppfyllda avtalspunkter är uppfyllda. 
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§ 76 

Ekonomisk uppföljning oktober 2018 
Dnr ON 2018/0126 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-11-09 
Ekonomisk rapport efter oktober månad 2018 
Utveckling hemtjänsttimmar 

Bakgrund 
Enligt anvisningarna för ekonomi- och verksamhetsuppföljning för år 2018 
skall omsorgsnämnden lämna en ekonomisk rapport efter oktober månad  
till kommunstyrelsen. 
 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för oktober månad 
och överlämnar denna till kommunstyrelsen. 
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§ 77 

Strategi och handlingsplan för demens 
Dnr ON 2018/0121 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-10-19 
Strategi och handlingsplan för demensomsorgen i omsorgsförvaltningen 

Bakgrund 
Socialstyrelsen har genomfört en utvärdering av vården och omsorgen för 
personer med demenssjukdom. Utgångspunkten har varit de centrala 
rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och 
omsorg för personer med demenssjukdom, från 2010 respektive 2017. 
Utvärderingen har under 2017 presenterats i nationella rapporter. 

Flera av de förbättringsområden som anges lyfts också fram som underlag till 
en nationell strategi för demenssjukdom; En nationell strategi för demenssjukdom. 
Underlag och förslag till plan för prioriterade insatser till år 2022. 

 

Den tidigare strategi och handlingsplanen för demensomsorgen, ON 
2017/0101, lyfter fram behov av insatser inom flera av de områden som 
angavs av Socialstyrelsen, men då vissa insatser redan påbörjats, några nya 
utvecklingsområden tillkommit samt de nationella riktlinjerna förtydligats 
sedan 2017, är det nu aktuellt med en uppdaterad och reviderad strategi och 
handlingsplan.  

Vissa av de områden som anges i Socialstyrelsens nationella riktlinjer är 
specifika för primärvården och finns därför inte beskrivna i planen. 

 
 

Överläggning 
Alliansen yrkar på att omsorgsnämnden godkänner förslaget till strategi och 
handlingsplan för demensomsorgen med tillägg av det omsorgs och 
vårdprogram för personer med demenssjukdom som är framlagt av 
länsgemensam ledning i samverkan. 
 
Ordförande yrkar på avslag på alliansens tilläggsförslag. Han finner att 
nämnden beslutar att bifalla liggande förslag.  
 
Omröstning begärs varvid ordförande ställer följande propositionsordning: 
Ni som önskar bifalla förvaltningens förslag röstar Ja. Ni som önskar bifalla 
förvaltningens förslag med alliansens tilläggsförslag röstar Nej. 
 
Omröstning sker och utfaller med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster. 
 
 Ja-röster avges av Michael Ländin (S), Liselotte Ross (V), Kristina Podolak 
Andersson (S), Kenneth Sjöström (S), Magnus Lundén (S), Anna Johansson 
(S), Marita Fransson (C) och Petra Gustafsson (SD).  
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Nej röster avges av Per Dahl (M), Ole Torffvit (M) och Lene Polteg (L). 
 
Ordförande finner att omsorgsnämnden bifaller förvaltningens förslag till 
beslut. 
 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner förslaget till strategi och handlingsplan för 
demensomsorgen i omsorgsförvaltningen. 

 

Reservation 
Alliansen reserverar sig till förmån för eget förslag. 
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§ 78 

Ändrat ansvar för hälso- och sjukvården mellan 
Södermöre kommundel och omsorgsnämnden 
Dnr ON 2018/0125 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-11-01 
Ändrat ansvar för hälso- och sjukvård 

Bakgrund 
Södermöre kommundelsnämnd har inom sitt verksamhetsområde ansvar för 
hälso- och sjukvård i enlighet med kommunens ansvar i hälso- och 
sjukvårdslagen och andra regelverk samt i överenskommelse med det avtal som 
är upprättat med landstinget. Kommundelsnämnden har därmed budget och 
personal under sitt ansvar, men den medicinskt ansvarige chefen ligger under 
omsorgsnämnden. 
 
För att bland annat kunna garantera patientsäkerheten föreslås att hela ansvaret 
för hälso- och sjukvården förs över till omsorgsnämnden. Personal för hälso- 
och sjukvård och rambudget för hälso- och sjukvård flyttas från Södermöre 
kommundelsnämnd över till omsorgsnämnden från den 1 januari 2019. 
 
Utifrån ett kommunperspektiv och för en fortsatt stärkt patientsäkerhet är 
omsorgsnämnden positiv till att permanent överta den kommunala hälso- och 
sjukvården inom Södermöre kommundels geografiska 
upptagningsområde.  Den avancerade hemsjukvården ökar i både komplexitet 
och volym. Mer sjukvård flyttar ut från slutenvården för att istället utföras i 
ordinärt eller särskilt boende. Denna trend är redan påbörjad och kommer att 
öka ytterligare de kommande åren. Den nya lagen om samverkan vid 
utskrivning och det ändrade fokuset till Nära vård är tydliga exempel på detta. 
Denna utveckling är gynnsam för patienten. För kommunens del kommer det 
att innebära ökade kostnader framåt för hemsjukvården. Redan idag har vi flera 
avancerade hemsjukvårdspatienter, som till exempel trachpatienter med 
andningshjälpmedel, som kräver extra bemanning i ordinärt eller särskilt 
boende. Mot bakgrund av ovanstående vill nämnden lyfta fram att fullmäktige 
bör säkra upp att omsorgsnämnden inte skall påverkas negativt ekonomiskt av 
det permanenta övertagandet av hälso- och sjukvården i Södermöre 
kommundel. Aktuell ekonomisk resursfördelning ger i nuläget ingen framtida 
kompensation till omsorgsnämnden för ökade kostnader för kommunal hälso- 
och sjukvård inom Södermöre kommundels upptagningsområde. Därtill är det 
av vikt att även om hemsjukvården faller under omsorgsnämndens 
ansvarsområde framgent är det av största vikt att Södermöre 
kommundelsnämnd även fortsättningsvis säkrar upp att det finns full 
undersköterskebemanning i de mer avancerade hemssjukvårdsärenden som till 
exempel vid hemkomna trachpatienter. I övrigt ser omsorgsnämnden ser fram 
emot ett fortsatt gott samarbete med Södermöre kommundelsnämnd.  
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Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att personal för hälso- och sjukvård och rambudget 
för hälso- och sjukvård flyttas över till omsorgsnämnden från den 1 januari 
2019. 

 
 
  



 11 (14) 

Omsorgsnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-11-22 

 

§ 79 

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Dnr ON 2018/0130 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-11-09 

Bakgrund 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortlöper enligt årshjul. 
Omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med att ha en levande dialog om 
arbetsmiljön. Genom verksamhetsuppföljning med förvaltningens 
verksamheter har underlagt samlats in och bearbetats för att identifiera 
fokusområden.  
 
 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. 
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§ 80 

Delegationsbeslut 
Sammanställning av delegationsbeslut under perioden 2018-10-25 till 2018-11-
21. 
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§ 81 

Anmälningsärenden 
 IVO – begäran om handlingar, ON 2018/0127 

 Omsorgs- och vårdprogram för personer med demenssjukdom i 
Kalmar län 2018, ON 2018/0143 

 Anmälan om personuppgiftsincident, ON 2018/0141 

 Anmälan om personuppgiftsincident, ON 2018/0140 

 Anmälan om personuppgiftsincident, ON 2018/0139 

 Beslut från Datainspektionen angående personuppgiftsincident, ON 
2018/0140 
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§ 82 

Förvaltningschefen informerar 
 Boendestatistik 

 NPÖ 

 Reviderad överenskommelse samverkan vid utskrivning 

 Välfärdsteknik 

 Ofrivilligt delade turer 

 Enkät omsorgsnämnden 
 
 
 
 
 
 


