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Behandling av mötesärende 
 

§ 52 

Tema - HSL 
Verksamhetschef Christina Erlandsson presenterar HSL (verksamhetsområde 
hälso- och sjukvård) för omsorgsnämnden tillsammans med enhetschef Frida 
Nord Persson, sjuksköterska Christina Petersson, enhetschef för rehabilitering 
Johanna Skarsgård och vårdkoordinator Johanna Wähl. HSL-verksamheten 
består av cirka 120 personer, främst legitimerad personal. Ledningsgruppen 
består av verksamhetschef, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), MAR 
(medicinskt ansvarig rehabilitering), 3 enhetschefer, en systemförvaltare, en 
samordnare och en vårdkoordinator. Det är sammanlagt 75 sjuksköterskor och 
35 fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Det är låg sjukfrånvaro inom HSL, 
cirka 3-4% vilket är lägre än snitten för kommunen.  
 
De kvalitetsmål HSL arbetar med just nu är: 
 

 Minska fallskador på vård och omsorgsboenden samt hemtjänst 

 Minska läkemedelsavvikelser som orsakar förändrat hälsotillstånd 

 Öka andelen efterlevandesamtal 

 Öka andelen med validerad smärtskattning 
 
HSL arbetar med tre nationella kvalitetsregister som heter Palliativregistret, 
Senior Alert samt BPSD. HSL arbetar med hälso- och sjukvårdsinsatser dygnet 
runt med 500 patienter på omsorgsboenden och 850 hemsjukvårdspatienter 
samt akuta uppdrag från landstinget. HSL arbetar även med 
rehabiliteringsinsatser och medicintekniska hjälpmedel. Just nu arbetar HSL 
med de nya lagen om utskrivning från slutenvården och utvecklar ett 
utskrivningsteam och trygg hemgångsteam för att underlätta för utskrivna 
patienter som behöver fortsatt stöd. 
 
Utmaningar just nu är att antalet äldre och multisjuka ökar vilket kräver en 
kontinuerlig kompetensutveckling och nära samverkan med landstinget.  
 
Inom HSL-verksamheten är man stolt över: 
 

• Mycket kompetenta och ansvarstagande medarbetare 

• Högt engagemang i verksamheten 

• Stabil verksamhet under kontinuerlig utveckling 

• Mycket gott samarbete i team inom förvaltningen 

• Mycket gott samarbete med landstinget; både slutenvården och 
primärvården 
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§ 53 

Tertialuppföljning tertial 2 2018 
Dnr ON 2018/0098 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-09-10 
Tertialuppföljning tertial 2 2018 

Bakgrund 
Enligt kommunledningskontorets anvisningar om uppföljning för år 2018 skall 
en delårsrapport efter augusti och överlämnas till kommunstyrelsen. 
 
Ekonomiskt befinner sig omsorgsnämnden i balans. Prognosen är budget i 
balans på helår. 
 
Samtliga mål som nämnden beslutat om är utdelade till verksamheten och 
arbetas med. Omsorgsnämndens mål är bedömda efter var arbetet med aktuellt 
mål befinner sig efter augusti månad. I anslutning till nämndmålet finns en 
övergripande kommentar till fullmäktigemålet. Flertalet av målen har en positiv 
trend att nå målet under året. 
  

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner tertialuppföljning inklusive prognos och 
överlämnar rapporten till kommunstyrelsen. 
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§ 54 

Information om kompetenskartläggning 
Dnr ON 2018/0094 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-09-07 

Bakgrund 
Bakgrund 
Omsorgsförvaltningen är i behov av att tydliggöra den kompetens som medar-
betare i verksamheten innehar. Syftet med en kompetenskartläggning är att 
utifrån den egna verksamhetens mål, leda, utveckla och upprätthålla 
organisationens samlade kompetens för att tillfredsställa verksamhetens behov. 
 
Uppdraget är en del i arbetet för att klara det kommande rekryteringsbehovet 
och säkerställa att rätt kompetens finns i varje led i organisationen. 
 
Omfattning av uppdraget sträcker sig till att se över yrkesgrupperna 
vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska.  
 
Dessa 3 yrkesgrupper skall kartäggas utifrån: 

 Namn på yrke 

 Kompetens 

 Innehåll i tjänsten  

 Behov av kompetenstillförsel 
 
Arbetet har skett i samverkan med representanter från de olika yrkesgrupperna. 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 55 

Remissvar - tillitsutredningen 
Dnr ON 2018/0089 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-09-07 
Sammanfattning 

Bakgrund 
Kalmar kommun är remissinstans till Tillitsdelegationens huvudbetänkande 
”Med tillit växer handlingsutrymmet” SOU 2018:47. Betänkandet fokuserar på 
offentliga myndigheters ledning och styrning inom skola, socialtjänst och 
hälso- och sjukvård. Tillitsdelegationen tar avstamp i att traditionell styrning i 
dessa organisationen består av ekonomi-, mål – och resultatstyrning. Leder 
detta till ökad kvalitet till medborgaren? Bedömningen är att det inte gör det 
och beredningen ser behov av att komplettera befintlig styrning med att styra 
med hjälp av värdegrund, ledarskap och kultur. Genom tillit till medarbetarna 
skapas förutsättningar för ”det goda mötet”. Det goda mötet uppstår mellan 
profession och medborgare och det är här kvalitet uppstår. 
 

Yttrande  
Huvudbetänkandet innehållet ett förslag till författningsändring som berör 
omsorgsnämndens verksamhet. Ändring i patientsäkerhetslagen där föreslagen 
ändring är att stycket ”Tillsynen ska främst inriktas på granskning av att 
vårdgivaren fullgör sina skyldigheter enligt 3 kap”. Denna text föreslås strykas 
helt. Omsorgsnämnden instämmer i förslaget då detta skulle ge en tillsyn som 
blir mer processinriktad. 
 
 Omsorgsnämnden vill dessutom lägga till följande synpunkter. 

 Nämnden delar delegationens mål att skapa det goda mötet för att 
uppnå högre kvalitet i kärnuppdraget. I våra processer vill vi 
åstadkomma värde för kund.  

 Det är bra att helhetsperspektivet betonas och förstås av hela 
organisationen. Det är en förutsättning för att ledingen ska kunna agera 
på ett sätt så att tillit skapas till medarbetare. Gemensamt ansvar 
eftersträvas. 

 Nämnden instämmer i mindre detaljstyrning av statsbidrag till förmån 
för mer generella. 

 Nämnden konstaterar att tillitsbaserad styrning kräver omfattande 
kompetensutveckling då det ställer höga krav på organisationen. 

 Tillitsbaserad styrning bör ge ökat engagemang och handlingsutrymme 
hos medarbetare och detta an bidra till bättre arbetsmiljö. 

 Förändring krävs på flera håll inte minst lärosäten. 

 Nämnden konstaterar att betänkandet har ett tydligt kvalitetstänk. Det 
är viktigt att detta även överförs till regelverk för systematiskt 
kvalitetsarbete. 
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Beslut 
Omsorgsnämnden överlämnar upprättat förslag till yttrande på 
huvudbetänkandet ”Med tillit växer handlingsutrymmet” till kommunstyrelsen.  
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§ 56 

Remissvar Särskilda persontransporter - moderniserad 
lagstiftning för ökad samordning 
Dnr ON 2018/0071 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-09-10 

Bakgrund 
Regeringen beslutade den 13 oktober 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag 
att analysera reglerna för särskilda persontransporter. Utredningen har haft i 
uppdrag att analysera reglerna för särskilda persontransporter i syfte att 
identifiera hinder för kommunala och regionala myndigheter att åstadkomma 
en effektiv samordning av organiserandet och utförandet av sådana transporter 
samt att föreslå ändrade eller nya regler för att undanröja sådana hinder. Syftet 
med uppdraget har varit att möjliggöra en effektiv samordning av särskilda 
persontransporter och därigenom bidra till att kommuner och landsting kan 
skapa en hållbarhet när det gäller kostnader och kvalitet. De särskilda 
persontransporterna utgörs av färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och 
sjukresor.   
 
De särskilda persontransporterna regleras genom fyra olika lagstiftningar: 

 Lagen (1997:736) om färdtjänst 

 Lagen (1997:735) om riksfärdtjänst 

 Lagen (1991:419) om resekostnader vid sjukresor 

 Skollagen (2010:800) 

 Sedan 1 januari 2012 finns även lagen (2010:1065) om 
kollektivtrafik som är av relevans för särskilda persontransporter 

 
Samordningsbegreppet har varit centralt för utredningens uppdrag. Med 
samordning menas i denna utredning samordning såväl mellan kollektivtrafiken 
och de särskilda persontransporterna som inom de särskilda 
persontransporterna. Utredningen kan konstatera att samordningsbegreppet är 
vidsträckt och att det kan finnas samordningsvinster inom en rad olika 
områden.  
 
Förslag förändringar färdtjänst och riksfärdtjänst: 
 

 Positivt att inte göra förändringar i det kommunala självstyret. 
Det är dock av vikt att kommunerna blir medvetna om och tar 
tag i möjligheterna till avtalssamverkan mellan kommunerna för 
att förbättra samverkan som kan leda till förbättringar för den 
enskilde resenären. 

 

 Den nya lagen omfattar samtliga särskilda persontransporter 
och det är olika huvudmän som ska verkställa vilket kan leda till 
olika tolkningar på vems om har ansvaret samt att man missar 
samordningsvinster och den enskilde färdtjänstresenären kan 
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bli lidande. Viktigt att det blir tydlighet mellan huvudmännen 
på vilket ansvar som respektive huvudman har. 

 

 Mycket positivt att man utreder möjligheterna till ett nationellt 
beslutsstöd avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. Det bör vara 
en likvärdig bedömning på möjligheterna till att få färdtjänst 
och riksfärdtjänst för den enskilde sökande i riket. 

 

 Det är en fördel ekonomiskt och samordningsmässigt att 
det i samband med en ansökan om färdtjänst/riksfärdtjänst ses 
över hur man kan tillgodose resandet med kollektivtrafik också. 
Det kräver att man tillståndsgivaren gör en ordentlig utredning 
och bedömning av den sökandes individuella behov och 
möjligheter till att kombinera resan med exempelvis 
kollektivtrafik. Det är en risk att tillståndsgivaren generellt 
hänvisar till kollektivtrafik och inte gör en individuell 
bedömning. Detta behöver följas upp och utvärderas. 
 

 Det är en fördel att samordning kan ske tillsammans med andra 
transportmöjligheter. Men det förutsätter att det finns 
ledsagare/bärhjälp när den färdtjänstberättigade ska byta 
transportmedel och att det är tydligt att man har rätt till detta 
som färdtjänstberättigad. Är detta utbyggt ordentligt vid 
tåg/buss/flyg platser? Ska det ingå i den som utför den första 
färstjänstredans uppgift att hjälpa till med överflyttningen till 
annat transportmedel?  Det bör också tydliggöras hur en 
eventuell medföljande ledsagare löser sin hemresa. 

 

 Den nya bestämmelsen innebär att om inte särskilda skäl 
föreligger får huvudmannen återkall ett tillstånd om resenären 
trots upprepade påminnelser, inte har betalat tidigare 
egenavgifter.” Viktigt att utreda särskilda skäl innan tillstånd 
dras in. 

 

 Positivt att utredningen tar upp möjligheterna at ha med 
hjälpmedel för resenären. Men det bör klarläggas vilken typ av 
hjälpmedel man kan ha med på resan samt utredas i samband 
med tillståndet om det är möjligt att på plats ordna hjälpmedel 
under vistelsen på annan ort. Om det är tillåtet att ta med vilka 
hjälpmedel som helst på resan så kan det bli mycket dyrare för 
kommunerna. Dels kan det, som utredningen nämnt, inte vara 
möjligt att använda kollektivtrafiken, dels kan det leda till att 
det behövs andra större fordon för att möjliggöra resan. 

 

 Mycket positivt att det blir en tydlighet och ett krav på 
kvalitetsuppföljning och klagomålshantering 

 

 Positivt att det blir en myndighete som har ansvaret för 
tillsynen. 
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 Samordning av färdtjänstresor/riksfärdtjänstresor fordrar att 
det för vissa utsatta målgrupper görs en ordentlig individuell 
bedömning på möjligheterna till samåkning. Det finns vissa 
målgrupper av äldre resenärer som inte har möjlighet till 
samåkning och det bör noga utredas vid ansökan om färdtjänst 
hur de individuella möjligheterana är. Detta bör ytterligare 
betonas i lagförslaget. 

 

 När resenären fått riksfärdtjänst beviljad så blir det olika 
avgifter för resan, om den ska utföras både lokalt och med 
kollektivtrafik. Till tågstationen blir det färdtjänst med 
egenavgift. Från tågstationen till resans mål betalas ordinarie 
biljettpris. För anslutningsresan från tågsation till målet blir det 
då egenavgift för färdtjänst, eller räknas den resan in i 
riksfärdtjänstresan och resenären betalar full avgift till taxi? 

 

 Utredningen påpekar att för att i möjligaste mån skapa 
förutsättningar för att uppnå en ökad grad av samordning, 
bedömer utredningen att det bör skapas forum för alla 
intressenter, som regelbundet ska träffas och möjliggöra en 
dialog sinsemellan”. Detta är en viktig punkt för att det ska 
fungera i alla led. Det är nog mera så att det inte ”bör” skapas 
forum utan ”skall” skapas forum för att ha en dialog på ett bra 
sätt. 

 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att överlämna ovanstående kommentarer gällande 
färdtjänst och riksfärdtjänst, som remissvar på betänkande ”Särskilda 
persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning” . 
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§ 57 

Avtalsuppföljning Norlandia Liljan 
Dnr ON 2018/0092 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-09-11 

Bakgrund 
Tidigarelagd avtalsuppföljning på vård och omsorgsboende Liljan med 
anledning av påpekanden från anhöriga om problem i verksamheten. Vid 
uppföljningen har vissa punkter i avtalet granskats närmare. 
Avtalsuppföljningen med kommentarer bifogas i bilaga. 

 

Sammanfattning av huvudpunkter: 

 

 Norlandia och Liljan gjorde tidigt en semesterplanering för sommaren 
2018. Ordinarie personal var uppdelad i två perioder. Semestervikarier 
var i god tid inplanerade. Vikarierna hade inte formell kompetens men 
tidigare erfarenhet av vård och omsorg eller någon form av pågående 
vård och omsorgsutbildning. I semesterperiod två blev ordinarie 
personal sjukskrivna vilket gjorde att det blev många vikarier i period 
två. Ovana vikarier kan ha gjort att det uppstod oförutsedda händelser i 
verksamheten. 

 När det gäller omsorgstagare som det har varit svårigheter att hitta 
tillbaka till Liljan efter utevistelse så är det händelser som är 
dokumenterade. Det finns handlingsplaner på hur personal ska agera 
om det händer, vilka sökrutiner man ska använda och vid framtagande 
av handlingsplanerna så har anhöriga varit delaktiga. De flesta av 
händelserna är dokumenterade i journal. Norlandia håller på att utreda 
två händelser där det troligtvis kan konstareas att det kan föranleda en 
anmälan. Det är ett påpekande på att handlingsplanerna och 
riskanalyserna behöver uppdateras och förtydligas. Personal behöver 
uppdateras om avvikelsehantering och hur man noterar avvikelser.  

 Genomförandeplaner finns på samtliga omsorgstagare men är inte 
uppdaterade. Det är osäkert om samtliga biståndsbedömda insatser 
finns med i genomförandeplanen. Avvikelser på icke utförda insatser 
har inte rapporterats.  

 När det gäller mat och måltider uppfylls inte avtalet fullt ut. 
Matsedlarna är inte näringsberäknade på rätt sätt. Personalens kunskap 
kring äldres kost och nutrition måste förbättras. Framför allt gäller det 
tillagningen av måltider som omgående behöver kvalitetssäkras. 
Omsorgsförvaltningen kommer att tillsammans med kommunens 
dietist gå igenom matsedlarna och ytterligare göra besök på Liljan 
tillsammans med dietist. 
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 Norlandia skall till den 1a november gå igenom de punkter som är 
delvis uppfyllda eller icke uppfyllda och redovisa en åtgärdsplan. De 
ärenden som är föremål för ytterligare utredning skall Norlandia 
omgående se till att de slutförs och informeras till 
omsorgsförvaltningen. Nytt besök på Liljan för uppföljning vecka 44. 

 
Mötet ajourneras 16.00 och återupptas 16.17.  
 
Magnus Lundén (S) yrkar på att beslutsformuleringen ska omformuleras till: 
”Norlandia ska till den 1:a november till omsorgsnämnden redovisa att delvis 
uppfyllda eller icke uppfyllda avtalspunkter är åtgärdade”. 
 

Proposition 
Ordförande frågar om nämnden anser att beslutsformuleringen ska ändras till 
Magnus Lundéns (S) förslag. Han finner att nämnden beslutar att 
beslutsformuleringen ändras enligt förslaget. 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden fastställer att Norlandia ska till den 1:a november till 
omsorgsnämnden redovisa att delvis uppfyllda eller icke uppfyllda 
avtalspunkter är åtgärdade 
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§ 58 

Revidering av delegationsordningen för 
omsorgsnämnden 
Dnr ON 2018/0093 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-08-30 
Reviderad delegationsordning 

Bakgrund 
Omsorgsnämndens delegationsordning har reviderats enligt följande: 
 
Delegationsordningen har fått en tilläggstext i förordet som berör 
upphandlingar. I denna står att kommunstyrelsen ansvarar för upphandling 
enligt reglemente beslutat av kommunfullmäktige. Delegationer inom 
upphandlingsområdet regleras därför i kommunstyrelsens delegationsordning. 
Att upphandla entreprenader, varor och tjänster där värdet understiger det 
fastställda direktupphandlingsbeloppet, ligger inom uppdragen för 
förvaltningschef och berörd verksamhetschef/tjänsteperson. De har alltså rätt 
att upphandla/avropa under direktupphandlingsbeloppet via så kallad 
ställningsfullmakt. I dessa fall är det inte någon delegerad beslutsrätt. 

 
Förvaltningschefen tillkommer som delegat under Personal punkt 9-13 som 
berör avstängning, avskedande, uppsägning och disciplinära åtgärder.  
 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner den reviderade delegationsordningen.  
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§ 59 

Delegationsbeslut 
Sammanställning av biståndshandläggarnas beslut under tiden 2018-06-20-
2018-09-26. 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 60 

Anmälningsärenden 
 Uppföljning av granskning av omsorgsnämndens arbete för minskad 

ohälsa bland anställda 

 Uppföljning av granskning av omsorgsnämndens resursplanering och 
bemanning 

 IVO - Underrättelse och begäran om handlingar 

 IVO – protokoll från oanmäld inspektion 

 Svar till Per Dahl med anledning av inkommen fråga 

 IVO – anmälan 

 Yttrande från MAS angående IVO-anmälan 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 61 

Förvaltningschefen informerar 
 Arbetsmiljöinsatser 

 Minska antalet ofrivilligt delade turer 

 Framtida nämndsärenden och pågående uppdrag 

 Boendestatistik 

 Samarbete Kalmarhem 

 Omsorgsnämnden tar över Södermöres hemsjukvård 

 Ombyggnation Oxhagshemmet 

 Balansera mera 

 Organisationsförändringar 
 
 
 
 
 
 
 


