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Plats och tid Hyttan, Centrumhuset, onsdagen den 9 januari 2019 kl 09:00 

Beslutande Ledamöter 

Monica Forsgren (S), Ordförande 
Johan Reyier (S), 1:e vice ordförande 
Mats Jakobsson (S) 
Monica Georgsson (S) 
Christer Gåsfors (S) 
Göran Engström (C) 
Kristina Karlsson (M) 

 
 

 Ersättare 

Fredrik Holmgren (S) 
Sören Åhlström (S) 
Lena Nilsson (S) 
Magnus Pettersson (S) 
Ann-Louise Ericsson (S) 
Yvonne Johansson (MP) 
Karin Johansson (C) 
Christina Brunell (M) 

 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 
 
Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande Elisabet Zimmer 
Anette Billström 
Teresa Ramqvist 

Förvaltningschef 
Förvalningsekonom 
Sekreterare 

Justerare Kristina Karlsson 

Justeringens plats och tid Johan Ahlbäcks plats, 2019-01-14 kl. 10.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-5 
 Teresa Ramqvist  

 Ordförande 

  

 Monica Forsgren  

 Justerare 

  

 Kristina Karlsson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-09 

Datum då anslaget sätts upp 2019-01-15 Datum då anslaget tas ned 2019-02-05 

Förvaringsplats för protokollet Johan Ahlbäcks plats 7, Smedjebacken 
 

Underskrift 

  

 Teresa Ramqvist  
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Ärendelista 

§ 1 Dnr 2018/00129 
Rapport icke verkställda beslut enl 4 kap 1§ SoL samt 9§ LSS 
avseende 3:dje kvartalet 2018 ........................................................... 3 

§ 2 Dnr 3242 
Val till omsorgsnämndens arbetsutskott, mandatperioden 2019-2022 5 

§ 3 Dnr 3243 
Val av ledamöter och ersättare till kommunala pensionärsrådet ......... 6 

§ 4 Dnr 3244 
Val av ledamöter och ersättare till kommunala handikapprådet .......... 7 

§ 5 Dnr 3245 
Rutiner inför, under och efter omsorgsnämndens sammanträden samt 
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§ 1 Dnr 2018/00129  

Rapport icke verkställda beslut enl 4 kap 1§ SoL samt 
9§ LSS avseende 3:dje kvartalet 2018 

Omsorgsnämnden beslutar 

Beslutar att godkänna rapporten och överlämna denna till 

kommunfullmäktige.  

Ärendebeskrivning 

Rapportering gäller gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § 

socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS, som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller även beslut som 

inte verkställs på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten 

avbrutits. När ett ärende som tidigare rapporterats som icke verkställt, senare 

verkställs, ska detta rapporteras.  

Rapporteringen sker till Inspektionen för Vård och Omsorg IVO, 

kommunens revisorer och kommunfullmäktige (avidentifierad).  

En kvartalsrapport lämnas där det anges om det finns beslut att rapportera in 

eller inte. Varje icke verkställt beslut rapporteras till IVO i en individrapport 

med typ av verksamhet, insats, beslutsdatum, personnummer och kön samt 

anledning till att beslutet icke verkställts:  

• SoL ÄO - äldreomsorg   

• SoL OF - omsorg om personer med funktionsnedsättning 

• LSS OF - omsorg om personer med funktionsnedsättning 

När ett ärende som tidigare rapporterats som icke verkställt, senare 

verkställs, ska detta rapporteras till IVO och revisorerna.  Rapporteringen 

görs via e-tjänst. 
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För äldre- och handikappomsorg fanns 3:e kvartalet 2018 två beslut att 

rapportera. 

 

Datum    Verksamhet   Insats                      Kön       Födelseår   Anledning  

180618      SoL             Permanent bostad   Kvinna  1925        Den enskilde  

                                                                                                   har tackat nej  

                                                                                                   till två olika  

                                                                                                    boenden,  

                                                                                                  180801,180914 

 

180618 SoL        Permanent bostad     Kvinna  1935      Har väntat på att  

                                                                                                 få flytta in till  

                                                                                                 nybyggt boende.  

                                                                                              Verkställt 181008.

    

Rapportering till Inspektionen för Vård och Omsorg gjord 2018-10-29. 

Rapportering till kommunens revisorer 2018-10-29. 

Fråga på mötet från Moderaterna om kommunen vid något tillfälle behövt 

betala vite för långa väntetider.  

Svar: Kommunen har aldrig behövt betala för att någon fått vänta för länge 

då det är ytterst ovanligt med köer till kommunens särskilda boenden.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse från avgiftshandläggare.  
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§ 2 Dnr 3242  

Val till omsorgsnämndens arbetsutskott, 
mandatperioden 2019-2022 

Omsorgsnämnden beslutar 

Omsorgsnämnden beslutar att för åren 2019-2022 välja följande ledamöter 

och ersättare: 

Ledamöter:  Monica Forsgren (S) 

                     Johan Reyier (S) 

                     Göran Engström (C) 

Ersättare:     Mats Jakobsson (S) 

                    Monica Georgsson (S) 

                    Kristina Karlsson (M) 

samt att som ordförande välja Monica Forsgren (S) och som vice ordförande 

Johan Reyier (S)  

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämndens arbetsutskott består av tre ledamöter och tre ersättare. 

Centern tilldelas en ordinarie plats och Moderaterna tilldelas en ersättarplats.  

Kristina Karlsson (M) och Christina Brunell (M) reserverar sig mot beslutet.  
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§ 3 Dnr 3243  

Val av ledamöter och ersättare till kommunala 
pensionärsrådet 

Omsorgsnämnden beslutar 

Omsorgsnämnden beslutar att för åren 2019-2022 välja Monica Forsgren (S) 

och Johan Reyier (S) som ledamöter och Mats Jakobsson (S) och Robert 

Göransson (V) som ersättare i det kommunala pensionärsrådet samt 

att välja Monica Forsgren (S) som ordförande i det kommunala 

pensionärsrådet.  

Ärendebeskrivning 

I Pensionärsrådet ska två representanter med två ersättare från 

omsorgsnämnden ingå. 

Ordförande i det kommunala pensionärsrådet utses av omsorgsnämnden och 

vice ordförande utses av pensionärsrådet bland företrädarna för 

pensionärsorganisationerna.  
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§ 4 Dnr 3244  

Val av ledamöter och ersättare till kommunala 
handikapprådet 

Omsorgsnämnden beslutar 

Omsorgsnämnden beslutar att för åren 2019-2022 välja Monica Forsgren (S) 

och Johan Reyier (S) som ledamöter och Mats Jakobsson (S) och Robert 

Göransson (V) som ersättare i det kommunala handikapprådet samt 

att välja Monica Forsgren (S) som ordförande i det kommunala 

handikapprådet.  

Ärendebeskrivning 

I Handikapprådet ska två representanter med två ersättare från 

omsorgsnämnden ingå. 

Ordförande i det kommunala handikapprådet utses av omsorgsnämnden. 

Handikapprådet utser inom sig vice ordförande, vilken företrädesvis bör 

utses bland företrädarna för de handikappföreningar som ingår i rådet.  
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§ 5 Dnr 3245  

Rutiner inför, under och efter omsorgsnämndens 
sammanträden samt övrig information. 

Omsorgsnämnden beslutar 

Tacka för informationen.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef och ordförande delger information om rutiner inför, under 

och efter nämndsammanträden som avser bland annat sekretess, 

sammanträdesschema, kallelse, sammanträdet, arvoden och nämndens och 

det kommungemensamma reglementet.  

Förvaltningschefen går även igenom hur omsorgsförvaltningens organisation 

ser ut. 

Förtroendemannautbildning för nya och omvalda förtroendevalda inom 

kommunen sker den 1 februari. Information och kallelse kommer skickas i 

början av januari. 

Vid nästa sammanträde, den 6 feb, kommer även den nya biträdande 

förvaltningschefen, Carina Gullemo delta, detta sammanträde beräknas bli 

heldag. 

Arbetsutskottet sammanträder alltid kl 8.00 (utom den 20 nov, då kl 13.00).  

 

      

 

 


