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Tid 
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Omfattning 
§ 45-51 

Beslutande 
Michael Ländin (S), ordförande 
Per Dahl  (M), 1:e vice ordförande 
Liselotte Ross (V), 2:e vice ordförande 
Kristina Podolak-Andersson (S) 
Inger Henriksson (S) 
Magnus Lundén (S) 
Anna Johansson (S) 
Marita Fransson (C) 
Ole Torffvit (M) 
Lene Polteg (L) 
Kenneth Sjöström (S) tjänstgörande ersättare för Petra Gustafsson 
 

Ersättare 
Gunnel Akinder (S) 
Filip Qvarnström (C) 
Michael ben Larbi Palmquist (V) 
Margreth Johansson (KD) 
Annica Portland Bengtsson (M) 

Övriga 
Mattias Ask 
Johan Råberg 
Thomas Johansson §48 
Sofia Madebäck §45 
Malin Bergman §45 
Maria Hansson §45 
Elin Johansson §45 
Alexandra Johansson §45 
Helen Persson §45 
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Justeras 
 
 
 
Michael Ländin Magnus Lundén 
ordförande  
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Behandling av mötesärende 
 

§ 45 

Tema - Team 2 
Team 2 berättar om sina verksamheter för omsorgsnämnden. Teamet finns 
främst i norra Kalmar och består av Skogsråets hemtjänst, Norrlidens 
hemtjänst, Björketorps korttidsverksamhet, Lindens korttidsverksamhet, 
Jungmansgården och Vänskapens vård- och omsorgsboende, Träffpunkt 
Vänskapen, Dagverksamhet Vänskapen, Dagverksamhet Villa Kläckeberga 
(numera Smedby Gård). Det arbetar 269 tillsvidareanställda i teamet. I teamet 
bor 119 omsorgstagare och det finns även 48 korttidsplatser. 
Dagverksamheterna har 50 gäster inskrivna och 280 omsorgstagare får insatser 
av hemtjänsten. Teamet ansvarar för 127 miljoner kronor i budget för 2018.  
 
Teamet arbetar aktivt med att förbättra personalkontinuiteten i hemtjänsten 
och minska dygnsfastan på vård- och omsorgsboende. De arbetar fortsatt med 
systematiskt arbetsmiljöarbete och har två projekt tillsammans med LNU 
gällande BPSD samt förbättra måltidssituationen för omsorgstagare. Det pågår 
ett par förändringsarbeten inom teamet med flytt av verksamhet, nystartat 
boende på Vänskapens väg samt omorganisation av korttidsverksamheten. 
 
Utmaningar just nu för team två är att hantera den växande vårdtyngden på 
vård- och omsorgsboendena, täcka behovet av mångkulturell kompetens, landa 
in i förändringsarbete och nya arbetssätt samt ha en teampool med rätt 
kompetensförsörjning. 
 
Team 2 är stolta över sitt arbete för att öka delaktigheten för omsorgstagarna, 
det nya boendet på Vänskapens väg, flexibiliteten på korttidsverksamheterna 
och sina kompetenta och engagerade medarbetare och ledning. 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 46 

Uppföljning omsorgsförvaltningens organisation och 
inriktning 2015-2018 
Dnr ON 2018/0056 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-06-11 

Bakgrund 
Den 29 januari 2015 beslutade omsorgsnämnden om en omorganisation för en 
plattare och tydligare organisation. Förvaltningschefen fick uppdraget att vidare 
utreda den framtida omorganisationen. 

Förvaltningschefen och den biträdande förvaltningschefen har utrett vidare i 
uppdraget genom att bland annat intervjua och samtala med samtliga 
enhetschefer i organisationen och personalen på förvaltningskontoret. 
Synpunkter har även inhämtats från berörda fackförbund. Avstamp för arbetet 
togs i den organisationsutredning som föregick beslutet om införandet av en ny 
organisation. 

Omsorgsnämnden 29 januari 2015 

 Utred den framtida omorganisationen 

 Plattare och tydligare organisation  

 Avstamp i den organisationsutredning som föregick beslutet om ny 
organisation. 

 Intervjuer och samtal enhetschefer och personalen på 
förvaltningskontoret 

 Synpunkter från berörda fackförbund  

 
”Dåläge” 

 Höga kostnader per brukare under ett antal år 

 Minskad budgetram – kostnad per brukare har inte sjunkit 

 Minskad resursfördelning till vård- och omsorgsboende 

 Fortsatt samma organisation för utförande 

 Möjligen produktivitetsökning men ingen effektivisering 

 Gräns för hur mycket man kan skruva i systemet 

 
Den nya inriktningen och organisationen som det beslutades 
om 

 Ny organisation och inriktning ger möjlighet att minska kostnader utan 
att sänka kvaliteten  

 Omorganisationen ska leda till en verksamhetsutveckling som gynnar 
omsorgstagaren 

 Effektivisering och produktivitetsökning – ge våra omsorgstagare som 
vi finns till för en god och bättre vård och omsorg 
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Beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 47 

Ekonomisk uppföljning maj månad 2018 
Dnr ON 2018/0057 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-06-05 
Uppföljning maj 
Beviljade hemtjänsttimmar 

Bakgrund 
Omsorgsnämnden har beslutat om månatliga ekonomiska uppföljningar  
med start efter februari månad. 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för maj månad 
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§ 48 

Omsorgsnämndens kvalitetsberättelse 2017 
Dnr ON 2018/0044 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-04-25 
Omsorgsnämndens kvalitetsberättelse 

Bakgrund 
Enligt SOSFS 2011:9 ”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ” ska vårdgivaren eller den som 
bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ansvara för att det finns ett 
ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Med 
stöd av ledningssystemet ska verksamheten planera, leda, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamheten. 
 
Vidare finns i 7 kap. 1§ att arbetet med att systematiskt och fortlöpande 
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska dokumenteras. Kravet på 
dokumentation omfattar alla delar av det systematiska kvalitetsarbetet. Det 
innebär att fastställda processer och rutiner ska vara dokumenterade. Likaså 
ska verksamheten dokumentera arbetet med att planera och utföra riskanalyser, 
egenkontroller och att hantera klagomål, synpunkter och rapporter. 

 

Beslut 
Omsorgsnämnden fastställer kvalitetsberättelsen för år 2017. 
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§ 49 

Delegationsbeslut 
Sammanställning av biståndshandläggarnas beslut under perioden 2018-05-31 
till 2018-06-20. 

Beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 50 

Anmälningsärenden 
 IVO - oanmäld inspektion Oxhagshemmet 

 IVO beslut – Tillstånd för drift Norlandia Liljan 

 Svar på skrivning från Norlandia Care AB 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 51 

Förvaltningschefen informerar 
 Boendestatistik 

 Kamprads stiftelse, beviljad ansökan 

 Ofrivilligt delade turer 

 Kvalitetsmedel för systematiskt kvalitetsarbete 

Beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
 
 
 
 
 


