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§ 17

Dnr 2021-00018

Information och utbildning till omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Mediha Alilovski, verksamhetsansvarig vid Elme hemvård AB, § 17,
informerar om företagets verksamhet som enskild utförare inom
hemvård.
Kennert Sjögren (S), revisor vid kommunens revisorer, informerar om
byte av upphandlad revisionsbyrå samt planerad särskild granskning av
information till förtroendevalda i nämnderna.
Lena Tibblin, utredare, informerar om genomförd uppföljning av
enskilda utförare under 2020.
Ida Carlstedt, verksamhetscontroller, samt Carola Dahlqvist,
omsorgschef, informerar om resultat i Socialstyrelsens
brukarundersökning inom personlig assistans.
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§ 18

Dnr 2021-00026

Omsorgsnämndens ekonomiska månadsrapporter,
inklusive rapport från omsorgschef för hemvård
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer ekonomisk månadsrapport för februari
2021.
Bakgrund
Efter februari månad lämnar omsorgsnämnden en prognos där nämnden
beräknas redovisa ett överskott på 50 miljoner kronor. Detta överskott
förklaras i sin helhet av ett ökat antal tomma plaster inom särskilt
boende. Prognosen för särskilt boende blir mot bakgrund av aktuell
beläggningsgrad och tomplatssituation svår att göra. Beslutad budget
för 2021 bygger på de 725 platser som finns tillgängliga inom Växjö
kommun totalt. Effekten av tomma platser, som efter februari uppgår till
drygt 100, är att en lägre resursfördelning tilldelas såväl kommunala som
privata boenden (tilldelning sker per belagd plats och dygn). Ytterligare
effekt av tomma platser är svårigheter att anpassa bemanningen till den
låga beläggningen. Även inom hemtjänsten noteras en nedgång i
volymer. Volymförändringar är svåra att förutsäga, såväl till utveckling
som hur stor de ekonomiska konsekvenserna blir. Vilken effekt
coronoapandemin kommer att få framöver är svår att överblicka över
tid. Ett scenario med uppdämt behov kan innebära att fler äldre söker
mer omfattande insatser. Stort fokus läggs på att bevaka och följa
utvecklingen och att i ett tidigt skede fånga förändringar för att kunna
möta de behov som finns med rätt insatser.
Maria Rickardsson, omsorgschef för hemvård, samt Kristina Lindstedt,
controller, redovisar ekonomiskt utfall inom verksamhetsområdet samt
informerar tillsammans med Niklas Lorentzson, verksamhetsutvecklare,
om nytt verktyg för att sammanställa data för verksamhetsuppföljningar.
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§ 19

Dnr 2021-00019

Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Bakgrund
Omsorgsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till
utskott, nämndens ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden
tagen delegationsordning. Beslut som fattas med stöd av delegationen
ska redovisas till nämnden.
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§ 20

Dnr 2021-00020

Meddelanden till omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Redovisning av inkomna och upprättade skrivelser, beslut, rapporter,
vidtagna åtgärder och protokoll.
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§ 21

Dnr 2021-00007

Skrivelse ifrån Carin Högstedt (V) och Tomas B
Lindahl (V) om att möta ohälsa, ensamhet och
isolering inom LSS och assistans
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden antar förvaltningens skrivelse som sitt svar och
noterar att lämpliga åtgärder är vidtagna eller pågående i enlighet med
de förslag som lämnats i den inlämnade skrivelsen.
Reservation
Carin Högstedt (V), reserverar sig emot beslutet.
Pernilla Wikelund (SD), reserverar sig emot beslutet.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) och Tomas B Lindahl (V) har inlämnat en skrivelse till
omsorgsnämnden i vilken föreslås att följande görs för att minska de
negativa konsekvenserna av pågående pandemi inom omsorg
funktionsnedsättnings verksamhetsområde:
•
•
•
•
•

Att en enkät där alla berörda omsorgstagare intervjuas om hur de
mår och vad de skulle vilja ändra till det bättre i sin vardag. Alla
möjligheter till kommunikation ska användas.
Att utifrån resultatet vidta åtgärder och göra en riskanalys inför
återgång till ordinarie verksamhet
Att undersöka möjligheten att boendestödet utökas till fler
tillfällen
Att dagliga verksamheten i gruppboendena utökas och varieras
Att fiber dras in och gör det möjligt för alla i gruppboendena att
koppla upp sig i sina lägenheter

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 14/2021 förslagit omsorgsnämnden att anta
förvaltningens skrivelse som sitt svar och notera att lämpliga åtgärder är
vidtagna eller pågående i enlighet med de förslag som lämnats i den
inlämnade skrivelsen.
Muntlig föredragning av omsorgschef för omsorg funktionsnedsättning
vid arbetsutskottets sammanträde.
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Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 1 mars redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår följande:
Omsorgstagare som har bostad med särskild service, personlig assistans,
eller boendestöd har kontinuerlig kontakt med personalen som
verkställer besluten. Utifrån personalens erfarenhet av omsorgstagarna
har verksamheten en god bild av hur var och en mår, och därtill att
många just nu inte mår bra, samt varför.
Förvaltningen erbjuder aktiviteter genom de delar av verksamheten som
fortsatt kunnat hållas öppna. Det inkluderar aktiviteter utomhus som till
exempel promenader, besök från terapihundar och aktiviteter på OMS
Fritids anläggning vid Annevik. Exempel på andra sällskapsaktiviteter är
quiz och digitala evenemang som dansbandskväll.
Det är i första hand den verkställande delen av verksamheten som
hanterat den nya situationen genom anpassad daglig verksamhet eller
individuella insatser. I vissa fall har myndighetsavdelningen fattat beslut
på individnivå: flera assistansbeslut har tillfälligt utökats då personer
med tillsynsbehov har fått vara hemma från daglig verksamhet, några
personer som blivit ensamma har fått en kontaktperson.
Personalen använder skyddsutrustning för att fortsätta möta
omsorgstagarna fysiskt.
Riskanalys har genomförts på verksamhets-, enhets- och individnivå i
samband med att många insatser har behövts utföras på nya sätt eller
begränsas. Det bedöms inte behövas en riskanalys för att återgå till
tidigare verksamhet, däremot att fortsatt löpande genomföra
riskanalyser inför förändringar i verksamheten.
Information har getts om att en utökning av insatsen boendestöd är
möjlig för de som har intresse.
I nuläget har nästan alla omsorgstagare daglig verksamhet utifrån
anpassade tider, i huvudsak anpassat i de ordinarie lokalerna. Det kan
förekomma förkortningar av arbetstiden för att omsorgstagare ska
kunna avlösa varandra och hålla avstånd
Sedan hösten 2020 pågår en planering av att införa ett modernt
fastighetsnät på bostäder med särskild service. För närvarande
genomför Wexnet en radiomätning av samtliga boenden med särskild
service, kommunala och privata, för att kunna ta fram en offert och ett
kostnadsförslag. Mätningen beräknas vara klar februari 2021 och
därefter skickas offerten och kostnadsförslaget för beslut i nämnden.
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Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Pernilla Wikelund (SD) samt
Julia Berg (S):
Omsorgsnämnden noterar att flera åtgärder är vidtagna eller pågående
men yrkar på följande:
• Att en enkät enligt skrivelsens förslag genomförs med varje
omsorgstagare varvid används intervjuer
• Att utifrån analys av svaren vidta relevanta åtgärder för ett bättre
vardagsliv för de som behöver det
• Att skyndsamt få fram underlag för beslut om ”fiber till alla” i
bostäder med särskild service
Ulf Hedin (M) med instämmande av Anna Zelvin (KD), Suzanne
Frank (M), samt Margareta Jonsson (C):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas och finner att
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande godkänner följande beslutsordning för omröstningen:
Ja för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej för bifall till Carin Högstedts (V) yrkande.
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Omröstningsresultat
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag med 8 ja-röster mot 7 nej-röster.
Ledamöter
Ersättare som
Jatjänstgör
röst
Anna Zelvin (KD)
JA
Julia Berg (S)
Alexander Modell (M)
JA
Suzanne Frank (M)
JA
Anna Gustbée (M)
JA
Margareta Jonsson (C)
JA
Lars Rejdnell (L)
JA
Gunnel Jansson (MP)
JA
Alije Mikullovci Kera (S)
Andreas Liljenberg (S)
Erika Lagergren (S)
Anders Westin (S)
Carin Högstedt (V)
Hannes Jónsson (SD)
Pernilla Wikelund (SD)
Ulf Hedin (M), ordförande
JA
Omröstningsresultat
8
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NEJ
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§ 22

Dnr 2021-00016

Yttrande över medborgarförslag om att inrätta
tjänst som försteskötare på gruppbostäder
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden antar förvaltningschefens skrivelse som sitt yttrande.
Det förslaget syftar till uppfylls redan idag genom att vissa medarbetare
har kvalitetsutvecklande uppdrag mot hela verksamheten. Dessutom ges
medarbetarna vid varje enhet kompetensutveckling utifrån de
omsorgstagarspecifika behoven vid sin arbetsplats.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har mottagit ett medborgarförslag om att inrätta
tjänst som försteskötare på gruppbostäder. Kommunfullmäktige har
översänt förslagen till omsorgsnämnden för yttrande.
Förslaget gäller att inrätta försteskötartjänster på gruppbostäder med
särskild service enligt LSS. Den som får en försteskötartjänst ska vara
erfaren och erkänt duktig inom sitt yrke. En försteskötare ska också:
• Få kompletterande och fortlöpande kompetensutveckling inom
det specialområde som gäller för aktuell arbetsplats
• Ansvara för introduktion av nyanställda kollegor
• Coacha kollegor
• Initiera diskussioner om rutiner och arbetssätt som
vederbörande ser kan förbättras
• Få det lönepåslag kompetens- och ansvarsnivå berättigar till
• En försteskötare kan även tilldelas andra ansvarsområden utifrån
individuell kompetens. Med genomförd ledarskapsutbildning kan
till exempel en försteskötare bli arbetsledare på sin arbetsplats.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 15/2021 förslagit omsorgsnämnden att beslut
följande som yttrande:
Omsorgsnämnden antar förvaltningschefens skrivelse som sitt yttrande.
Det förslaget syftar till uppfylls redan idag genom att vissa medarbetare
har kvalitetsutvecklande uppdrag mot hela verksamheten. Dessutom ges
medarbetarna vid varje enhet kompetensutveckling utifrån de
omsorgstagarspecifika behoven vid sin arbetsplats.
Muntlig föredragning från omsorgschef vid arbetsutskottets
sammanträde.
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Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 4 mars redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
gruppbostäder är små enheter med ett fåtal medarbetare på varje
arbetsplats. Att ha specifik personal i varje grupp med allt det föreslagna
som uppdrag vore svårt att upprätthålla. Förvaltningen har istället
fördelat ansvarsområden och specifik kunskap på ett flertal personer i
verksamheten.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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§ 23

Dnr 2020-00055

Skrivelse ifrån Carin Högstedt (V) om Inspektionen
för vård och omsorgs granskningar av Covid-19 och
äldreomsorgen
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) har inlämnat en skrivelse med hemställan att
omsorgsnämnden får information om Inspektionen för vård och
omsorgs (IVO) fördjupade granskning av Covid-vård vid särskilda
boenden för äldre, förekomsten av eventuella allvarliga brister i
verksamheten samt om palliativ vård tillämpats i större omfattning än
varit relevant. Efter att IVO nu avslutat sin tillsyn av såväl regionernas
som kommunernas Covid-vård kan dessa frågor nu besvaras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 17/2021 förslagit omsorgsnämnden att notera
informationen.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 4 mars redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
Inspektionen för vård och omsorg nledde sin granskning av särskilda
boenden baserat på vad myndigheten kallade en förhöjd riskprofil,
utifrån antalet insjuknade i Covid-19 vid boendet. Det var i detta skede
inte fråga om att brister konstaterats vid de utvalda boendena. IVO
undersökte om det funnits förutsättningar när det gäller t.ex. arbetssätt,
bemanning och personalens kompetens för att ge de boende en
sakkunnig och omsorgsfull vård av god kvalitet. I Växjö kommun
granskades de särskilda boendena Hagalund och Evelid eftersom båda
boendena hade haft fler än 10 fall av Covid-19 bland omsorgstagarna. Av
dessa två hade Hagalund en hög smittspridning bland de boende, medan
antalet Covid-fall på Evelid följde av att boendet användes för Covidvård av patienter som flyttats dit från samtliga verksamhetsområden.
IVO har inte uppmärksammat några brister i sitt tillsynsbeslut.
Omsorgsförvaltningen har bedrivit palliativ vård av patienter med
Covid-19 enligt Region Kronobergs riktlinjer. Covid-19 kräver delvis
annan behandling än vanlig palliativ vård, exempelvis runt
läkemedelsordinationer och att upprätta vårdplan med en
skörhetsbedömning via särskilt bedömningsinstrument. Palliativ vård
påbörjas aldrig utan individuell bedömning av patientens hälsotillstånd.
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Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Julia Berg (S):
Omsorgsnämnden noterar att sedan tiden för inlämnande, juni 2020, så
har skrivelsen besvarats.
Ulf Hedin (M), med instämmande av Pernilla Wikelund (SD):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas och finner att
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 24

Dnr 2021-00027

Rekvirering av statsbidrag kopplade till
omsorgsnämndens internbudget för 2021 samt plan
för god nära vård och omsorg
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att rekvirera de
statsbidrag som finns att söka och att omgående sätta igång arbetet med
att hitta lämpliga insatser, projekt och eller satsningar att utföra under
året. Omsorgsnämnden anser att insatserna ska stödja den pågående
övergripande förändringen mot ”God och nära vård och omsorg” och vill
i det sammanhanget prioritera satsningar kopplade till nämndens
internbudget för 2021 (markerade i kursiv text)
Information om satsningar och utfall avrapporteras till nämnden
fortlöpande under året.
Stärkt systematiskt kvalitetsarbete samt förbättrad koppling till
forskning och beprövad erfarenhet
•Stärkt systematiskt kvalitetsarbete
Stärka utrednings och uppdragsavdelningen för ökade möjligheter att
mäta resultat i verksamheten, analysera resultat samt ta fram förslag till
förbättring.
Stärka möjligheten till att stödja verksamheten på enhetsnivå i detta
arbete.
Verksamheten står inför ett paradigmskifte då mycket av den nära
vården kommer att bli ett kommunalt ansvar. Detta kräver ett förbättrat
kvalitetsarbete inom alla delar av verksamheten. Denna insats ska ses
som en strategisk åtgärd för att säkra framtidens omsorg.

Medel avsätts (projektmedel) för att snabbare bygga upp och
utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.
•Kliniska lektorat
Undersöka/utreda möjligheten till delad forskningstjänst mellan
kommunen och universitetet.
Fortsätta förbättra kontinuiteten
Kontinuiteten inom verksamheten ska utvecklas och förbättras med
särskild inriktning på hemtjänsten.

Projektmedel avsätts för att implementera arbetssätt som förbättrar
kontinuiteten.
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•Digitalisering
Utreda införande av GPS-baserad lösning för trygghetslarm i större
skala
Utreda införande av läkemedelsrobotar.

Utred dessa och ytterligare möjligheter till ökad digitalisering
utifrån ett nyttoperspektiv.
•Automatisering
Utöka antalet uppgifter genom robothantering (som exempel Matilda).
Rätt hanterat ger detta högre kvalitet till lägre kostnad och minskad
tidsåtgång.
Omsorgsverksamhet
•Förstärkt pedagogisk kompetens inom Omsorg
funktionsnedsättning
Förstärka verksamheten med pedagogiskt utbildad personal i boende
och daglig verksamhet.

Genomföra enklare riktade utbildningsinsatser för att påbörja resan
mot ökad pedagogisk kompetens.
•Säkerställande av nivån på habiliteringsersättningen
Habiliteringsersättningen fastställs till den nivå som inkluderandet av
det riktade statsbidraget medgivit under föregående år. Detta innebär
en fördubbling av nivån.
•Stärkt anhörigstöd
Utökning med 1 anhörigkonsulent/aktivitetssamordnare med inriktning
mot ordinärt boende. Ökad satsning på träffpunkter.

Erbjudande om utökat stöd, rådgivning, sociala aktiviteter och rena
kompetenshöjande insatser.
•Digitalt utbud
Titta på möjligheten att finansiera utökade möjligheter till digitalt
utbud som t ex deltagande vid konserter, dans och andra sociala
tillställningar som pga rådande pandemi inte går att genomföra
fysiskt.
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•Fast omsorgskontakt

Fast omsorgskontakt i omsorgen (SOU 2020:70)
Införandet träder i kraft 2022-01-01. Titta på möjligheten att
förbereda och underlätta införandet med hjälp av statsbidragen.
Förebyggande hälsoarbete
•Årliga läkarbesök och kontroll av medicinering för alla
omsorgstagare (LSS), boende i särskilda boenden och för personer
med hemtjänst
Säkerställs genom samverkan med Region Kronoberg samt med
deltagande av apotekare.
•Säkra omsorgstagarnas möjlighet till utevistelse
Åtgärder genomförs som säkerställer omsorgstagarna rätt till
utevistelse.

Titta på möjligheten att finansiera ett samarbete med
frivilligorganisationer med målsättningen att säkra
omsorgstagarnas möjlighet till ökad utevistelse.

•Demensvården
Stärkt samarbete med äldrepsykiatrin och förbättrad koppling till
Äldrehälsa Kronoberg
•Förbättra utbudet av aktiviteter vid särskilda boenden och för
personer med hemtjänst
Olika och individuellt anpassade aktiviteter för personer i särskilda
boenden är av största vikt. Dessa kan utvecklas genom en närmare
samverkan med t ex Ung omsorg.

Bryt den ofrivilliga ensamheten och isoleringen genom ökad
(alternativa) träffpunkter och aktivering.
•God och nära omsorg och vård
God nära omsorg och vård är kopplat till arbetet med BEON sedan
tidigare. Nu läggs ett tydligt fokus på ökat samarbete med region
Kronoberg kring förskjutningen av vården närmare
patienterna/omsorgstagarna.
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•Kostens betydelse
En fortsatt satsning på god och näringsriktig kost görs.
Rätt anpassad kost till våra äldre är av stor betydelse för välmående och
behållande av funktioner.

Titta på möjligheten att finansiera en projektledare för att leda och
stimulera detta arbete.
Verksamhetsfrågor - Medarbetarfrågor
•Kompetenssäkring och kvalitetshöjning
Ökad andel specialistsjuksköterskor bör genomföras för att möta God
nära omsorg och vård
Införande av specialistunderskötersketjänster utreds.
Ett återinförande av omsorgens dag utreds. En ökad satsning gällande
kompetenshöjande insatser görs - inte bara webbutbildningar.

Fortsatt satsning på att utbilda våra medarbetare till färdiga
undersköterskor med bidrag även för utbildningskostnaden.
Utökning av redan pågående utbildningsplatser för att möjliggöra
för deltagare från de privata utförarna.
Som ett led i satsningen på God och nära vård ges förvaltningen i
uppdrag att genomföra ”Omsorgens dag” till hösten 2021.
•Minska delade turer
Minskning av andelen ofrivilligt delade turer. Hur andelen ofrivilligt
delade turer kan minimeras utreds omgående. Utredningen ska visa hur
långt vi kan komma genom förbättrad schemaläggning och mätning av
verksamheten (t ex genom att fastställa hur omfattande problematiken
är idag). Konsekvenser av eventuell generell förändring måste belysas.
Kvalitativ god omvärldsbevakning av frågan krävs.

Titta på möjligheten att ytterligare stimulera arbetet med hjälp av
statsbidrag.
•Genomföra större renodling av underskötersketjänsterna och
dess uppdrag
För att förbättra kvalitet, attraktivitet och rekryteringsmöjligheter
undersöks möjligheten att bättre renodla uppdraget som
undersköterska.

Medel avsätts för pilotverksamhet.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
19 (28)

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2021-03-31

•Serviceentreprenad vid ett särskilt boende
Ytterligare entreprenadverksamhet införs t ex vid ett särskilt
boende.
Förvaltningens stöd till nämnd mm
•Återställa budgetnivån gällande nämnden
Återställande av budgetnivå, sammanträden och studiebesök.
Utifrån demokratisynpunkt säkerställs möjligheten till beslutsfattande,
insyn och uppföljning.
•Effekter av förstärkt kvalitetsarbete
Beslut som avser att förbättra eller förstärka/förändra verksamheten
ska genom förstärkt kvalitetsarbete på förvaltningsnivå tydligt gå att
följa. Resultat av gjorda insatser ska vara mätbara, lätta att följa upp och
möjliga att analysera.
Ett särskiljande av uppdragen gällande att arbeta med det vidgade
uppdraget rörande kvalitetsutveckling, uppföljning och stöd mot
verksamheten kontra att vara ett stöd mot nämnd bör tydliggöras.
•Säkerställa utökat remissförfarande av frågor för beslut i nämnd
Remissinstanser och samverkansparter ska finnas med i systemet så att
dessas syn inhämtas i särskilda frågor inför beslut.
Kan t ex beröra KPR, HSV och Funkibator.
Övrigt
•Kvarliggande uppdrag från 2020
Reservation
Julia Berg (S) reserverar sig emot beslutet och lämnar följande skriftliga
reservation:
Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
Självfallet är det väldigt bra att kommunen kan få generösa statsbidrag till
att förbättra och förnya sin äldreomsorg m m! Naturligtvis. Svensk
äldreomsorg har varit och är både underbemannad och underfinansierad i
förhållande till behoven.
Att vi i S och V yrkade bordläggning i första hand berodde på att vi inte
förrän på själva mötesdagen fick en förklaring och ett underlag till
förslaget till beslut. Det är inte juste att hantera ett ärende som handlar
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om åtskilliga miljoner på det sättet. Oppositionen skulle kunna ha och har
andra prioriteringar än majoriteten till vad som ska sökas bidrag till.
Härmed reserverar jag mig till förmån för eget yrkande om i första hand
bordläggning för att få tänketid. När det föll i voteringen, så hade vi ett
annat sakyrkande, som också föll i votering. Det innehöll bl a
prioriteringar som att avskaffa delade turer och att införa
språkstödsprogram samt ökad bemanning generellt. Jag reserverar mig till
förmån för det yrkandet.
Bakgrund
Omsorgsnämnden har uppmärksammat tillgången till statliga
stimulansmedel som kan användas för att finansiera satsningar i enlighet
med uppdragen i nämndens internbudget. Medlen har annonserats
förhållandevis sent och måste användas under innevarande år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 23/2021 lämnat förslag till beslut.
Muntlig föredragning av förvaltningschef och avdelningschef för
avdelningen för uppdrag och uppföljning vid arbetsutskottets
sammanträde
Sammanställning av aktuella statsbidrag för 2021.
Yrkanden
Julia Berg (S):
Omsorgsnämnden bordlägger ärendet till nästa sammanträde.

Ulf Hedin (M) med instämmande av Pernilla Wikelund (SD) samt Anna
Zelvin (KD):
Bifall till arbetsutskottets förslag.

Carin Högstedt (V):
Följande stryks ifrån arbetsutskottets förslag:
Serviceentreprenad vid ett särskilt boende
Ytterligare entreprenadverksamhet införs t ex vid ett särskilt boende.
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Återställa budgetnivån gällande nämnden
Återställande av budgetnivå, sammanträden och studiebesök.
Utifrån demokratisynpunkt säkerställs möjligheten till beslutsfattande,
insyn och uppföljning.
Följande punkter läggs till arbetsutskottets förslag:
Att införa ett språkstödsprogram
Att internt ordna service och extra personal för avlastning på
kommunala särskilda boenden.
Att avskaffa delade turer.
Att generellt se över behov av ökad bemanning inom äldreomsorgen.
Beslutsordning
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
eller bordläggas till nästa sammanträde och finner att omsorgsnämnden
beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Ordförande godkänner följande beslutsordning för omröstningen:
Ja för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej för bifall till Julia Bergs (S) yrkande
Omröstningsresultat
Ordförande finner att omsorgsnämnden ska avgöra ärendet vid dagens
sammanträde med 9 ja-röster mot 6 nej-röster.
Ledamöter
Ersättare som
JaNej- Avstår
tjänstgör
röst röst
Anna Zelvin (KD)
JA
Julia Berg (S)
NEJ
Alexander Modell (M)
JA
Suzanne Frank (M)
JA
Anna Gustbée (M)
JA
Margareta Jonsson (C)
JA
Lars Rejdnell (L)
JA
Gunnel Jansson (MP)
JA
Alije Mikullovci Kera (S)
NEJ
Andreas Liljenberg (S)
NEJ
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Erika Lagergren (S)
Anders Westin (S)
Carin Högstedt (V)
Hannes Jónsson (SD)
Ulf Hedin (M), ordförande
Omröstningsresultat

NEJ
NEJ
NEJ
Pernilla Wikelund (SD)

JA
JA
9

6

Ordförande frågar sedan om omsorgsnämnden ska besluta enligt
arbetsutskottets förslag eller enligt Carin Högstedts (V) yrkande och
finner att omsorgsnämnden beslut
Omröstning begärs.
Ordförande godkänner följande beslutsordning för omröstningen:
Ja för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej för bifall till Carin Högstedts (V) yrkande.
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag med 9 ja-röster mot 6 nej-röster.
Ledamöter
Anna Zelvin (KD)
Julia Berg (S)
Alexander Modell (M)
Suzanne Frank (M)
Anna Gustbée (M)
Margareta Jonsson (C)
Lars Rejdnell (L)
Gunnel Jansson (MP)
Alije Mikullovci Kera (S)
Andreas Liljenberg (S)
Erika Lagergren (S)
Anders Westin (S)
Carin Högstedt (V)
Hannes Jónsson (SD)

Ersättare som
tjänstgör

Nejröst

Avstår

NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
Pernilla Wikelund
(SD)

Ulf Hedin (M), ordförande
Omröstningsresultat
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§ 25

Dnr 294792

Förvaltningschefen informerar
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Ewa Ekman, förvaltningschef, informerar om:
• Svar på två inlämnade skriftliga frågor ifrån Carin Högstedt (V)
gällande förvaltningens rutiner för att förebygga att
omsorgstagare utsätts för brott eller bedrägerier, samt om
ytterligare information från belastningsregister behövs vid
anställning av medarbetare.
• Nuläge runt Covid-19 och vaccinationer:
o Ingen omsorgstagare har smittats sen den 12 mars
o Besöksrestriktionen i särskilt boende är lättad sedan 8 mars
o Covid-avdelningen vid Evelid har avvecklats
o Daglig verksamhet samt dagverksamheter för demenssjuka
planeras öppnas upp från den 23 augusti
o Nuvarande restriktioner följs, kommunens rutin för att
arbeta hemifrån gäller fram till den 31 augusti
o Alla vaccinationer är genomförda i verksamheten
innevarande vecka, Region Kronoberg genomför
återstående vaccinationer.
o Tillfälligt stopp för att använda Astra-Zenecas vaccin för
individer under 65 år.
• Genomförda revision av nämndens styrning och kontroll av
enskilda utförare, biståndsbedömning inom äldreomsorgen
• Kommande revisioner av hantering av fusk, oegentligheter och
bedrägerier, respektive tillfällig bemanning i äldreomsorgen
• Tomma respektive vilande platser i särskilt boende samt antal
omsorgstagare och insatstimmar inom hemvården
• Möjligt behov av upphandling av internlarm i avvaktan på att
överklagandet avgörs av SKR:s ramavtal gällande
trygghetsskapande teknik
• Projektering av fastighetsnät vid bostäder med särskild service.
Wexnet räknar med att ha ett färdigt affärsförslag i maj månad.
• Visselblåsarfunktion för kommunen är i drift
• Resultat i kommunens temperaturmätare för medarbetare
• Genomförd revision avseende ekonomistyrning. Kristina
Lindstedt redogör för innehållet i granskningen.
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§ 26

Dnr 294794

Information från ledamöter
Omsorgsnämndens beslut
Vid dagens sammanträde fanns inget att behandla på denna
mötespunkt.
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§ 27

Dnr 298215

Frågor ifrån ledamöter och ersättare
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) återger en fråga ifrån en medborgare om hur
nämnden ser på att placera en person i 35-årsåldern på särskilt boende.
Ulf Hedin (M) svarar att ingen omsorgstagare med denna insats är i
denna ålder i nuläget. I de fall kommuner överväger att bevilja detta rör
det sig om personer som drabbas av demens tidigt i livet, men Växjö
kommun är ett för litet upptagningsområde för att specialisera en
verksamhet mot detta behov.
Ewa Ekman, förvaltningschef, tillägger att det inte förekommer idag.
Fitim Krasniqi (S) undrar om det har lämnats ett svar på en tidigare fråga
ifrån Carin Högstedt (V) angående hur förvaltningen arbetar med
kosttillskott av D-vitamin.
Ewa Ekman, förvaltningschef, svarar att det lämnats ett skriftligt svar
ifrån omsorgsförvaltningens dietister.
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§ 28

Dnr 294793

Övrigt
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Pernilla Wikelund (SD) tipsar nya förtroendevalda om var information
finns om kommunens årshjul och nya statsbidrag.
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§ 29

Dnr 2021-00013

Personärende - ansökan om
bostadsanpassningsbidrag
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden ger ett delvis bifall enligt §§ 1, 3, 5, 9, 16, lag om
bostadsanpassningsbidrag (2018:222), med max 195 150 kr, till ansökan
om bostadsanpassningsbidrag med diarienummer 2020-179, inkommen
2020-09-29.
Bakgrund
Omsorgsnämnden har mottagit en ansökan om utbetalning av
bostadsanpassningsbidrag omfattande sammanlagt 313 700 kr. Beloppet
överstiger delegerad beslutsrätt till tjänstepersoner, varför ärendet ska
behandlas av omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av handläggare för bostadsanpassningsbidrag
Arbetsutskottet har i § 18/2021 föreslagit omsorgsnämnden att ge ett
delvis bifall enligt §§ 1, 3, 5, 9, 16, lag om bostadsanpassningsbidrag
(2018:222), med max 195 150 kr, till ansökan om
bostadsanpassningsbidrag med diarienummer 2020-179, inkommen
2020-09-29.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 11 mars redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att ansökan
omfattar totalt fem föreslagna anpassningar på berörd fastighet. Av
dessa bedöms fyra kunna genomföras med mindre omfattande åtgärder
till lägre kostnad än de som beskrivs i ansökan. Baserat på inlämnade
offertförslag föreslås därför att bidrag utgår med totalt 195 150 kr
Tjänsteskrivelse ifrån handläggare för bostadsanpassningsbidrag, i vilket
ärendet och bedömning redogörs för närmare.
Inkomna offerter för åtgärder
Till ansökan hörande intyg ifrån Region Kronoberg
Ansökan gällande bostadsanpassningsbidrag
Beslutet skickas till
Sökande
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