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§1

Dnr 2021-00018

Information och utbildning till omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Pia Hammargren, ordförande för Funkibator ideell förening, informerar
om föreningens verksamhet.
Marina Brolin, avdelningschef för omsorgsförvaltningens
sjuksköterskeavdelning, informerar om nuläge runt Covid-19 i
verksamheten samt arbetet med att vaccinera omsorgstagare och
medarbetare.
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§2

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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§3

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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§4

Dnr 2021-00010

Patientsäkerhetsplan för 2021 med
patientsäkerhetsberättelser för 2020
Omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgsnämnden fastställer patientsäkerhetsplan för 2021
2. Omsorgsnämnden fastställer nämndens patientsäkerhetsberättelse
för 2020
3. Omsorgsnämnden godkänner inlämnade patientsäkerhetberättelser
för 2020, med patientsäkerhetsplaner för 2021, från externa utförare
4. Förvaltningen ges härmed i uppdrag att arbeta fram förslag till
reviderad utformning och struktur av utvecklad och kvalitetssäkrad
patientsäkerhetsplan och redovisning där kommunal och privat regi
inkluderas. Förslaget redovisas för nämnd senast vid junisammanträdet
2021
5. Förvaltningen ges i uppdrag att till nämnden återrapportera
inrapportering och mätningar som ej genomförts under 2020 senast juni
2021
Bakgrund
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är varje vårdgivare skyldig att
senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av
vilken det ska framgå:
1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående
kalenderår
2. Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. Vilka resultat som har uppnåtts
I patientsäkerhetsberättelsen ska även ingå en patientsäkerhetsplan för
kommande år.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 5/2021 föreslagit omsorgsnämnden att besluta
följande:
1. Omsorgsnämnden fastställer patientsäkerhetsplan för 2021
2. Omsorgsnämnden fastställer nämndens patientsäkerhetsberättelse för
2020
3. Omsorgsnämnden godkänner inlämnade patientsäkerhetberättelser för
2020, med patientsäkerhetsplaner för 2021, från externa utförare
4. Förvaltningen ges härmed i uppdrag att arbeta fram förslag till
reviderad utformning och struktur av utvecklad och kvalitetssäkrad
patientsäkerhetsplan och redovisning där kommunal och privat regi
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inkluderas. Förslaget redovisas för nämnd senast vid junisammanträdet
2021
5. Förvaltningen ges i uppdrag att till nämnden återrapportera
inrapportering och mätningar som ej genomförts under 2020 senast juni
2021
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 4 februari redogjort
för ärendet och föreslagit omsorgsnämnden att besluta följande:
1. Omsorgsnämnden fastställer patientsäkerhetsplan för 2021
2. Omsorgsnämnden fastställer nämndens patientsäkerhetsberättelse för
2020
3. Omsorgsnämnden godkänner inlämnade patientsäkerhetberättelser för
2020, med patientsäkerhetsplaner för 2021, från externa utförare
Patientsäkerhetsberättelse för omsorgsnämnden 2020
Förslag till patientsäkerhetsplan för 2021
Patientsäkerhetberättelser för 2020, med patientsäkerhetsplaner för
2021, från externa utförare:
Attendo LSS
Attendo Vikaholmsallén
Attendo Vintervägen
Attendo Åbovägen
Elme Hemvård
Humana LSS
Humana Södra Järnvägsgatan
Kronobergs Hemvård
Linné Hemvård
Norlandia Norrelid
Nytida Ingelstad
Nytida Källreda
Nytida Växjö
Yrkanden
Anna Zelvin (KD) med instämmande av Lars Rejdnell (L):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och finner att
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§5

Dnr 2021-00004

Omsorgsnämndens årsrapport för 2020
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer nämndens årsrapport för 2020 och
översänder den till kommunstyrelsen
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta årsredovisning.
Kommunens årsredovisning bygger på nämnder och styrelsers
årsrapporter. Nämndernas årsrapporter är det sista ledet i
uppföljningen av kommunfullmäktiges mål, årets verksamhet, ekonomi,
personal och miljö mm. Årsrapporten är även ett underlag för
kommande budget och flerårsplan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 1/2021 föreslagit omsorgsnämnden att fastställa
nämndens årsrapport för 2020 och översända den till kommunstyrelsen
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 25 januari redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut.
Omsorgsnämndens årsrapport för 2020
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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§6

Dnr 2021-00005

Uppföljning av omsorgsnämndens internkontrollplan
för 2020
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer nämndens uppföljning av intern kontroll
för 2020 och översänder den till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med
utgångspunkt från antagen intern kontrollplan, löpande rapporteras till
nämnden eller styrelsen i den omfattning som fastställts i interna
kontrollplanen. Större brister ska alltid rapporteras direkt. Genomförd
uppföljning rapporteras oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas
också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen, vem som ansvarar
för förbättringen samt när de ska vara utförda. I nämnden eller
styrelsens årliga rapportering, ska uppföljning göras av den interna
kontrollen dels av utfallet av de granskningar som gjorts under året men
också en helhetsutvärdering av den interna kontrollen i verksamheten.
Uppföljningen ska rapporteras senast i samband med årsrapportens
upprättande. En del i helhetsutvärderingen är att nämnden eller
styrelsen gör en egen bedömning av det egna interna kontrollarbetet, en
så kallad självskattning. Detta är del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 2/2021 föreslagit omsorgsnämnden att fastställa
nämndens uppföljning av intern kontroll för 2020 och översända den till
kommunstyrelsen.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 27 januari redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
samtliga planerade granskningar har genomförts under året och vissa
bristområden har identifierats. För dessa har åtgärdsförslag
presenterats. Utifrån genomförda granskningar och självskattning är
den samlade bedömningen att den interna kontrollen fungerar
tillfredsställande.
Uppföljning av omsorgsnämndens internkontrollplan för 2020
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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§7

Dnr 2021-00006

Uppföljning av kommunfullmäktiges enskilda
uppdrag till omsorgsnämnden under 2020
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden översänder återrapporteringen till fullmäktige.
Bakgrund
Från och med 2021 rapporteras kommunfullmäktiges enskilda uppdrag
till nämnder och styrelser under det gångna uppdraget i ett eget ärende.
Med enskilda uppdrag menas alla uppdrag som inte ingått i kommunens
budget för året, utan istället har beslutats om vid andra tillfällen.

Kommunfullmäktiges uppdrag till omsorgsnämnden år 2020
Beslut

Beskrivning

Vidtagen åtgärd

§ 102/2020

Uppdrag att införa ett anhörig- och
omsorgstagarråd för ökad
delaktighet.

Omsorgsnämnden har i § 115/2020 beslutat om
införande av ett anhörig- och omsorgstagarråd
under år 2021.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 3/2021 föreslagit omsorgsnämnden att
översända återrapporteringen till fullmäktige
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 28 januari redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunfullmäktige
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§8

Dnr 2021-00001

Yttrande över motion om behov av en bättre
kontinuitet i hemtjänst/hemvård
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden lämnar följande yttrande över motionen:
Nämnden instämmer i att det är viktigt att förbättra
personalkontinuiteten i hemvården, men en målsättning om max 10
personal är i nuläget inte realistisk varför nämnden föreslår fullmäktige
att inte bifalla motionens förslag.
Nämnden noterar att omsorgsförvaltningen under förvaltningschefs
ledning har inlett ett strukturerat arbete kring förbättring av planering
och kontinuitet i hemvården. Arbetet har gett effekt och skapat kunskap
och förståelse runt hur kontinuiteten kan förbättras vid varje
hemvårdsenhet, inte minst genom att involvera medarbetarna. Detta
arbete bör ges tid att fullföljas och utvärderas.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget
yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
En av de brister som uppmärksammats och diskuterats väldigt mycket
under pandemin är bristen på kontinuitet i hemtjänst/hemvård. Alltför
många personal möter omsorgstagare, vilket kan påverka kvaliteten i och
tilliten till vården negativt. Vänsterpartiets motion föreslår ett mål på
max 10 olika personal per 14 dagar. Omsorgsnämndens majoritet
avstyrker förslaget som orealistiskt. Ett strukturerat arbete har inletts och
ska fullföljas och utvärderas. Något mätbart mål är inte angivet för det
arbetet.
I tjänsteskrivelsen finns angivet att förbättringsutrymme finns, att
ledarskap, uppföljning, god struktur, planering och kultur spelar stor roll.
Javisst, då ska Växjö kommun och dess omsorgsnämnd använda alla de
redskapen för att nå målet!
I skrivelsen sägs också att det är få kommuner av Växjös storlek som når
så bra kontinuitet under någon längre tid. Ja, det är ett stort och utbrett
problem i hela landet. Det är en av de brister som anses ha lett till hög
frekvens av Covid 19 inom hemtjänst/hemvård. Vi vänsterpartister är
långt ifrån nöjda med att vara lika dåliga som andra kommuner. Vi
reserverar oss till förmån för eget förslag, som innebär att nämnden
rekommenderar Växjö fullmäktige att bifalla motionen.
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Bakgrund
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har genom Carin Högstedt (V)
inlämnat en motion till kommunfullmäktige i vilken det föreslås att
fullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att åstadkomma att
personalkontinuiteten ska vara max 10 personal. Siffran får gärna vara
lägre men inte högre. Med personalkontinuitet menas hur många olika
personer som gör hembesök hos omsorgstagare med hemtjänst under
en tvåveckorsperiod.
Motionen noterar att det föreslagna målet inte är omöjligt, att det finns
goda exempel från andra kommuner, samt att kontinuitet är en fråga om
organisation, bemanning och prioritering.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 6/2021 föreslagit omsorgsnämnden att lämna
följande yttrande över motionen:
Nämnden instämmer i att det är viktigt att förbättra
personalkontinuiteten i hemvården, men en målsättning om max 10
personal är i nuläget inte realistisk varför nämnden föreslår fullmäktige
att inte bifalla motionens förslag.
Nämnden noterar att omsorgsförvaltningen under förvaltningschefs
ledning har inlett ett strukturerat arbete kring förbättring av planering
och kontinuitet i hemvården. Arbetet har gett effekt och skapat kunskap
och förståelse runt hur kontinuiteten kan förbättras vid varje
hemvårdsenhet, inte minst genom att involvera medarbetarna. Detta
arbete bör ges tid att fullföljas och utvärderas
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 21 januari redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
hemvården i Växjö kommuns håller en personalkontinuitet på samma
nivå som rikets och stadskommunernas genomsnitt. Granskning av
kontinuitetstalen i landets övriga kommuner visar att det under vissa
förutsättningar kan vara möjligt att nå en kontinuitet på max 10 personal
under en tvåveckorsperiod, men att det är mycket sällsynt, att ännu
färre kommuner lyckas hålla resultatet över tid, och att det inte går att
hitta något exempel som är fullt ut jämförbart med Växjö.
Omsorgsförvaltningen har de senaste åren kunnat tillskapa ett allt
bättre underlag för att följa upp och analysera kontinuiteten vid varje
hemvårdsgrupp. Det står klart att verksamheten själv kan göra mycket
för att påverka sina tal, men att frågan kräver ledarskap och uppföljning.
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Dialog och användande av goda exempel skapar förståelse och inspirerar
förändring hos chefer, planerare och medarbetare.
Förvaltningen bedömer att det finns ett förbättringsutrymme då alla
enheter inte fullt ut arbetar på ett sätt som gynnar kontinuitet. Hur
stort utrymmet är återstår att se, delvis på grund av att vissa satsningar
är förhållandevis nya och att enheterna till största delen inte har arbetat
utifrån normala förutsättningar under det gångna året. Den föreslagna
målsättningen är dock inte realistisk i närtid, varför det inte heller är
meningsfullt att använda den för att utvärdera hur väl enheterna
presterar.
Intervju med omsorgsförvaltningens omsorgschef för hemvård samt en
enhetschef
Intervju med förvaltningens utvecklingsavdelning
Statistik ifrån kommun- och regiondatabasen Kolada.
Yrkanden
Carin Högstedt (V), med instämmande av Hannes Jónsson (SD):
Omsorgsnämnden rekommenderar kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Julia Berg (S):
Omsorgsnämnden lämnar följande yttrande över motionen:
Nämnden instämmer i att det är viktigt att förbättra
personalkontinuiteten i hemvården. Nämnden har inte sedan förra
mandatperioden fastställt något mål för personalkontinuitet och ställer
sig därför positiva till att fullmäktige uppdrar åt nämnden att sätta ett
nytt mål.
Ulf Hedin (M):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden bifaller Carin Högstedts (V) yrkande och
finner att nämnden inte bifaller yrkandet.
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Ordförande frågar om nämnden bifaller Julia Bergs (S) yrkande och
finner att nämnden inte bifaller yrkandet.
Ordförande frågar om nämnden bifaller det egna yrkandet och finner att
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottet förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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§9

Dnr 2020-00088

Skrivelse ifrån Julia Berg (S), gällande utvärdering
av revidering av omsorgsnämndens vägledning för
biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden besvarar skrivelsen enligt följande:
Den vägledning som finns är aktuell, baserad på nuvarande rättsläge och
konsekvent med nämndens strategi för att genomföra omställningen av
verksamheten till en god och nära vård och omsorg, där fokus ligger på
att möta behov tidigt och individanpassat samt att säkerställa rätt
stödnivå utifrån omsorgstagarens behov. De gällande kriterierna för
särskilt boende passar väl in i denna helhet och grundas på en väl
genomförd utvärdering av tidigare biståndshandläggning och kriterier.
Nämndens fokus bör ligga på att se framåt och följa strategin för att
möta välfärdens utmaningar och samtidigt åstadkomma
kvalitetshöjningar i verksamheten. Det finns inte några övertygande skäl
att mindre än två år efter att den senaste vägledningen antagits blicka
bakåt och göra en ny översyn innan dess att detta åter blir aktuellt för
att säkerställa att nämndens biståndsbedömning baseras på gällande
lagstiftning, vägledande domar och samhällsutvecklingen.
Nämnden vidtar därför ingen åtgärd med anledning av skrivelsen.
Reservation
Julia Berg (S) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Julia Berg (S) har inlämnat en skrivelse till omsorgsnämnden i vilken det
föreslås att en utvärdering ska göras av omsorgsnämndens vägledning
för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, med inriktning på
kriterierna för särskilt boende. Detta mot bakgrund av att antalet avslag
på ansökningar om särskilt boende ska ha ökat.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 7/2021 föreslagit omsorgsnämnden att besvara
skrivelsen enligt följande:
Den vägledning som finns är aktuell, baserad på nuvarande rättsläge och
konsekvent med nämndens strategi för att genomföra omställningen av
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verksamheten till en god och nära vård och omsorg, där fokus ligger på att
möta behov tidigt och individanpassat samt att säkerställa rätt stödnivå
utifrån omsorgstagarens behov. De gällande kriterierna för särskilt boende
passar väl in i denna helhet och grundas på en väl genomförd utvärdering
av tidigare biståndshandläggning och kriterier.
Nämndens fokus bör ligga på att se framåt och följa strategin för att möta
välfärdens utmaningar och samtidigt åstadkomma kvalitetshöjningar i
verksamheten. Det finns inte några övertygande skäl att mindre än två år
efter att den senaste vägledningen antagits blicka bakåt och göra en ny
översyn innan dess att detta åter blir aktuellt för att säkerställa att
nämndens biståndsbedömning baseras på gällande lagstiftning,
vägledande domar och samhällsutvecklingen.
Nämnden vidtar därför ingen åtgärd med anledning av skrivelsen
Ordförande har i en skrivelse daterad den 26 januari redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
kriterierna för särskilt boende antogs av omsorgsnämnden mot slutet av
2017 (§ 105) och i beslutsunderlaget ingick en extern utredning ifrån
Institutet för lokal och regional demokrati. En omfattande granskning av
biståndsbeslut och tillhörande ärenden kunde påvisa att ansökningar om
särskilt boende ofta beviljats trots förhållandevis låga behov av stöd och
omsorg hos den sökande, samt att såväl beslutsmotivering samt
dokumentation av handläggning och behovsbedömning var otydliga. En
av utredningens slutsatser var att det fanns ett behov av
kvalitetsutveckling inom såväl biståndshandläggning som andra delar av
omsorgsförvaltningens verksamhet.
Den nuvarande vägledningen är till största delen beslutad under 2019
(beslut § 38 från detta år), och i denna tydliggjordes kriterierna för
särskilt boende något, bland annat mot bakgrund av att kommunens
revisorer i en granskning från början av 2018 bedömt att det fortfarande
fanns mycket utrymme för tolkning. Parallellt med att vägledningen
ändradades har myndighetsavdelningen även utvecklat sina rutiner
avseende exempelvis vilka kontakter utredande handläggare ska ta och
vilket underlag som begärs in för bedömning och beslut. Alla beslut om
särskilt boende fattas normalt av en särskild handläggare vilket ger
förutsättningar för en mer likvärdig bedömning jämfört med om
besluten ligger utspridda på flera handläggare.
Den nuvarande vägledningen grundar sig på gällande lagstiftning och
blev framtagen efter genomgång av vägledande domar. I nuläget bedöms
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inte rättsläget ha ändrats på ett sådant sätt att vägledningen behöver
ses över, men detta kan givetvis komma att påverkas av såväl framtida
lagstiftning som domslut.
Omsorgsnämndens strategi för att kunna genomföra ett
omställningsarbete för en god och nära vård och omsorg, senast
fastställd i nämndens internbudget för 2021, behövs för att möta
behoven från en allt äldre befolkning och växande förväntningar på
välfärden. Fokus ligger på att fortsätta utveckla det personcentrerade
förhållningssättet som är en grundpelare i den nära vården och
omsorgen. Det innebär att i högre grad utgå från den enskilde individens
förutsättningar, förmågor och behov och förutsätter bland annat en väl
fungerande process för att säkerställa rätt stödnivå utifrån
omsorgstagarens behov. Det bedöms krävas ett ökat fokus på
hälsofrämjande och förebyggande insatser, för att mer proaktivt kunna
förebygga ohälsa och sjukdom. Detta är en strategi som inte är väl
förenlig med ett fokus på insatsen särskilt boende, där kompetens och
organisation är anpassad för varaktiga och mycket omfattande vårdoch omsorgsbehov.
Information från avdelningschef för myndighetsavdelningen
Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Bifall till skrivelsens förslag.
Ulf Hedin (M) med instämmande av Hannes Jónsson (SD):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas och finner att
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottet förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande godkänner följande beslutsordning för omröstningen:
Ja för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej för bifall till Julia Bergs (S) yrkande.
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Omröstningsresultat
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag med 9 ja-röster mot 6 nej-röster.
Ledamöter

Ersättare som
tjänstgör

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)
Ulf Hedin (M), ordförande
Omröstningsresultat
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§ 10

Dnr 2021-00012

Utredning av hantering för vilande platser i särskilt
boende
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
•
•
•
•

Vilandelägga 10 platser i särskilt boende på Lammengatan (avd. D)
Vilandelägga 5 platser i särskilt boende på Östregården (avd, 1 hö)
Ombesörja och bekosta flytt för berörda omsorgstagare
Bekosta en månadshyra för berörda omsorgstagare

Reservation
Hannes Jónsson (SD) reserverar sig emot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
Sverigedemokraterna har efter övervägande i ärenden som inneburit flytt
av äldre, tvingats se till skäl som personalförsörjning och påträngande
effekt av pandemin, och i dessa fall har vi hittills valt att agera med
ansvar för kommunens ekonomi.
I dagordningens ärende med benämning enligt ovan framhålls liknande
motiv till ännu en åtgärd som innebär fler förflyttningar av äldre och
sköra omsorgstagare. Sverigedemokraterna ser med stor besvikelse på den
syn som Blågröna majoriteten har på äldre och sköra som första och
självklara att ännu en gång rycka upp från trygghet. Av skäl som vi inte
kan godta. Vi menar att pandemins nyckfulla osäkerhet, pågående
vaccinationer och framtidsprognos som visar på stora behov efter 2022
måste tas i större beaktan före fler drastiska åtgärder som flytt av äldre
genomförs.
Vi har under mötets gång ställt en rad frågor för att förvissa oss om att
vårt beslut i sakfrågan inte avgörs med vår okunskap eller på för vaga
grunder i utredning. Efter otillfredsställande svar och uppgifter anser vi
oss ha skäl att yrka avslag till förslag till beslut på följande grund.
•

4 miljoner i effektiviseringsvinst – hur lång tid kalkylen är
beräknad på kunde inte besvaras. Ordförande Ulf Hedin (M) menar
att pengarna inte är orsak till åtgärd men att arbetsmiljöfråga och
personalteknisk problematik kräver åtgärden.
Sverigedemokraterna ifrågasätter och argumenterar.
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•

•

•

•

Underlag osäkert och konsekvensanalys saknas. Allt annat av
alternativ måste vara prövat, redovisat och uteslutet före
genomförande av flytt av äldre.
Äldre omsorgstagare skall ses som faktisk hyresgäst. Äldre har
redan brutit upp från ett hem och flyttat in för att få bo tryggt.
Forskning och utbildning inom geriatrik och demens visar på att
omvälvande som en flytt kan påverka den äldres kognitiva förmåga
och funktion, vilket innebär hög risk för förvärrad demens,
förvirring och depression. Vi menar att kommunen har ett ansvar
för att förebygga och hitta lösningar för att denna typ av åtgärd
inte ska behöva ske.
Stor andel dödsfall på äldreboende och besöksstopp är pandemins
effekter som inneburit att äldre och anhöriga känner rädsla för att
söka sig till äldreboende. En konsekvens som det självklart måste
arbetas med. Verksamheten måste omformas, drivas och
marknadsförs på sätt som gör att äldre inte behöver oroas att dö
eller bli utan besök. Pandemierna kan bli flera men SÄBO behövs.
Om likvärdig ekonomisk påverkan för omsorgen finns i fler än
Växjö kommun behöver frågan lyftas till regeringens krisledning
med förslag om stödpengar.

Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget
yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
Nämndens majoritet har beslutat att förklara 15 platser vilande och flytta
på 9 omsorgstagare på Östregården och Lammengatan.
I underlag till beslutet sägs att ”De senaste åren har färre ansökningar till
plats på särskilt boende inkommit till kommunen och trenden är att de
som beviljats plats tackar nej”. Vi hävdar att under senaste året, 2020 och
pandemin, har människor tackat nej, av rädsla för smitta. I övrigt har de
sökande oftare fått nej till sina ansökningar efter ändringar i regelverket.
Tomma platser beror också i hög grad på överetablering på grund av fri
etablering i och med politiskt beslut om LOV (lagen om valfrihetssystem).
Ska nu hyresgäster, dessa som ofta benämns och är ”de sköraste”, flytta på
grund av pandemin och LOV? -Nej, säger vi, nej.
Från 2023 ökar antal äldre kraftigt i kommunen. Förhoppningsvis går
pandemin över innan dess och platserna inom särskilda boendena
kommer att fyllas. Lammengatan fyller en viktig funktion i en större ort
med stor gles- och landsbygdsomnejd. Östregården är omtyckt boende i
staden Växjö.
Vi reserverar oss härmed mot majoritetens beslut att flytta hyresgäster/
omsorgstagare.
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Julia Berg (S), reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande
och lämnar följande skriftliga reservation:
Covid-19-pandemin har lett till ett större antal tomma platser i den
kommunala regin i Växjö kommun. Det ser likadant ut i stora delar av
Sverige. Om behovet och efterfrågan av särskilt boende fortsätter att
minska har kommunen en rad utmaningar att möta. Trenden kan också
vända och efterfrågan stiga när vaccinationerna slutförs och samhället
äntligen återgår till någon form av normalläge efter pandemin. Därför
behövs kloka beslut med beredskap för olika scenarier.
På nämndens sammanträde 2021-02-24 föreslog Socialdemokraterna att
de föreslagna platserna vilandeläggs i sex månader, att nämnden fattar
beslut i september 2021 om öppning av kommunala platser och att det
under tiden finns en garanti för plats för särskilt boende i kommunal regi.
För att få bättre kontroll över situationen med tomplatser och undvika fler
äldre behöver flytta är det mer nödvändigt än någonsin att de som får
särskilt boende beviljat och inte gör ett val i LOV ska bli erbjuden plats i
kommunal regi.
Med anledning av ovanstående reserverar sig de socialdemokratiska
ledamöterna i omsorgsnämnden mot beslutet i ärende 11 på
omsorgsnämndens dagordning 2021-02-24.
Bakgrund
Omsorgsnämnden har senaste åren haft ett för stort antal platser i
särskilt boende. Utbudet av platser är 773 varav 50 platser är vilande (41 i
kommunal regi och 9 i privat regi). Tillgängliga platser i särskilt boende
är således 723 per den 1 januari 2021.
De senaste åren har färre ansökningar till plats på särskilt boende
inkommit till kommunen och trenden är att de som beviljats en plats
tackar nej. Under det gångna året har något fler omsorgstagare gått bort
jämfört med tidigare år sannolikt på grund av Covid-19.
Belagda platser oktober till december 2020 var i snitt 662. Belagda
platser per 31 januari 2021 var 614. Rådande trend i samband med
coronapandemin är därmed att antalet belagda platser sjunker. Antalet
tomplatser i kommunal regi var 34 per 31 januari 2021, motsvarande
siffra för privata utförare var 66. Kostnad för kommunens tomplatser är
höga med anledning av svårigheter att minska bemanning när de ej
belagda platserna är utspridda över enheter och våningsplan.
Som en konsekvens av det stora antalet tomplatser i kommunal regi
behöver en anpassning av tillgången på platser i särskilt boende ske. Ett
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alternativ är att göra en avdelning på Lammengatan (avdelning D) och en
avdelning på Östregården (avd 1 hö) vilande och därmed samla
omsorgstagare och personalresurser på resterande våningsplan på de
bägge boendena.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 8/2021 föreslagit omsorgsnämnden att besluta
följande:
• Vilandelägga 10 platser i särskilt boende på Lammengatan (avd. D)
• Vilandelägga 5 platser i särskilt boende på Östregården (avd, 1 hö)
• Ombesörja och bekosta flytt för berörda omsorgstagare
• Bekosta en månadshyra för berörda omsorgstagare
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 4 februari redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att en
effektivare användning av resurser kan ske om tomplatser komprimeras
till en avdelning som läggs vilande tills vidare. Förutom minskade
personalkostnader ses en bättre arbetsmiljö för förvaltningens
medarbetare samt en högre kvalitet i verksamheten då
personalkompetensen samlas på färre avdelningar.
Kommunens befolkningsprognos till år 2030 visar att antalet äldre
Växjöbor successivt kommer att öka. Antalet personer i gruppen över 80
år ökar markant efter 2022. Med detta som bakgrund kommer behovet
av platser i särskilt boende troligtvis att öka på nytt. Detta medför en
fördel med att lägga tomplatser som vilande med möjlighet att öppna
dessa när behov finns, istället för att minska antalet platser permanent.
Utifrån nuvarande överutbud av platser i särskilt boende bedöms det
finnas skäl att göra en avdelning på Lammengatan och en avdelning på
Östregården vilande. Det skulle fortfarande finnas totalt cirka 21 lediga
platser i särskilt boende i kommunal regi respektive cirka 66 platser i
privat regi, vilket i nuläget bedöms tillräckligt för att tillgodose aktuellt
behov.
En kommunikationsplan är framtagen, som bland annat inbegriper
omsorgstagare, anhöriga och medarbetare. För att underlätta för de 6
omsorgstagare som idag bor i lägenheter på avdelning D, Lammengatan,
samt för de 4 omsorgstagare som bor på avd 1 hö, Östregården, föreslås
att dessa personer erbjuds en gratis månadshyra samt att
omsorgsnämnden ombesörjer och bekostar flytten i sin helhet.
Den samlade effektiviseringen, beräknad utifrån budgeterade volymer,
uppgår till 4 miljoner kronor. Anpassning av bemanning efter antalet
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tomma lägenheter har dock skett under en längre tid. Hyresbortfall för
tomma platser blir detsamma oavsett var de är belägna, men mer
samlade tomplatser ger större möjligheter till optimerad bemanning.
Beräknad ekonomisk effekt med hänsyn tagen till redan genomförd
anpassning, oförändrat hyresbortfall samt ersättning för flytthjälp och
hyresfri månad, uppgår till 3,4 miljoner kronor.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Hannes Jónsson (SD):
Omsorgsnämnden avslår arbetsutskottets förslag.
Julia Berg (S) med instämmande av Anders Westin (S):
Omsorgsnämnden beslutar att
• Vilandelägga 10 platser i särskilt boende på Lammangatan (avd D)
i sex månader
• Vilandelägga 5 platser i särskilt boende på Östregården (avd 1 hö)
i sex månader
• Ombesörja och bekosta flytt för berörda omsorgstagare
• Bekosta en månadshyra för berörda omsorgstagare
• Personer som fått särskilt boende biståndsbedömt och beviljat
men inte gjort något val enligt LOV ska i första hand erbjudas
plats på kommunalt boende
• Personer som fått särskilt boende biståndsbedömt och beviljat
ska garanteras plats på kommunalt särskilt boende
• På sammanträdet i september 2021 fattas beslut om öppning av
kommunalt vilande platser i särskilt boende
Ulf Hedin (M) med instämmande av Margareta Jonsson (C), Suzanne
Frank (M), samt Anna Zelvin (KD):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden bifaller Julia Bergs (S) yrkande och
finner att nämnden inte bifaller yrkandet.
Ordförande frågar om nämnden bifaller Carin Högstedts (V) yrkande och
finner att nämnden inte bifaller yrkandet.
Ordförande frågar om nämnden bifaller det egna yrkandet som ska
antas och finner att omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottet
förslag.
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Omröstning begärs.
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar att ordförandes eget
yrkande utgör huvudförslag i omröstningen.
Ordförande frågar sedan om Carin Högstedts (V) eller Julia Bergs (S)
yrkande ska vara motförslag mot huvudförslaget, och finner att
nämnden beslutar att Julia Bergs (S) förslag ska vara motförslag.
Omröstning begärs.
Ordförande godkänner följande beslutsordning för omröstningen:
Ja för att utse Julia Bergs (S) yrkande till motförslag.
Nej för att utse Carin Högstedts (V) yrkande till motförslag.
Omröstningsresultat
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar att utse Julia Bergs (S)
yrkande till motförslag med 5 ja-röster mot 2 nej-röster. 8 ledamöter
avstår från att rösta för något förslag.
Ledamöter

Ersättare som
tjänstgör

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)
Ulf Hedin (M), ordförande
Omröstningsresultat
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Ordförande godkänner sedan följande beslutsordning för omröstningen
om beslut i ärendet:
Ja för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej för bifall till Julia Bergs (S) yrkande.
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag med 8 ja-röster mot 5 nej-röster. 2 ledamöter avstår från att
rösta för något förslag.
Ledamöter

Ersättare som
tjänstgör

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)
Ulf Hedin (M), ordförande
Omröstningsresultat

Jaröst
JA

Nejröst

Avstår

NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
AVSTÅR
AVSTÅR
JA
8

5

2

Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö kommunala pensionärsråd
Växjöbostäder AB
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§ 11

Dnr 2021-00011

Övertagande av hyreskontrakt ifrån nämnden för
arbete och välfärd, gällande lokaler för bostad med
särskild service på Hovshaga
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar från 2021-09-01 överta nu gällande
hyresavtal från nämnden arbete och välfärd för lägenheter och
gemensamhetslokal på Björnbärsvägen 70, Växjö. Lokalerna kan så länge
som hyresavtal finns användas för att verkställa beslut om bostad med
särskild service, i form av servicebostad, enligt lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade.
Bakgrund
Efter omorganisering inom förvaltningen arbete och välfärd har lokaler
lämnats på adressen Björnbärsvägen 70, i fastigheten Tåget 1, Växjö.
Lokalen har tidigare nyttjats som boende inom kommunens
socialpsykiatri och fördes över från omsorgsnämnden till arbete och
välfärd i och med ansvarsövertagandet år 2017.
Hyreskontraktet omfattar fem lägenheter som angränsar till en
gemensam lokal. Lokalyta: 410 m2 fördelat på boyta: 336 m2 och
gemensam lokal: 74 m2. Hyresvärd är Fastigheten Hovshaga Centrum AB
Hyra för gemensam lokalyta om 74 m2 är cirka 98 tkr/år. Den totala
årshyran för hela lokalen är cirka 450 tkr/år. Hyreskontraktet är ett
blockhyresavtal. Nuvarande hyreskontrakt löper ut 2022-12-31 med nio
(9) månaders uppsägningstid och tre (3) års förlängning.
Omsorgsnämnden har idag fem beslut om boende med särskild service i
form av serviceboende inom LSS som inte kunnat verkställas i brist på
lägenheter. Ytterligare två ansökningar hanteras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 9/2021 föreslagit omsorgsnämnden att från
2021-09-01 överta nu gällande hyresavtal från nämnden arbete och
välfärd för lägenheter och gemensamhetslokal på Björnbärsvägen 70,
Växjö. Lokalerna kan så länge som hyresavtal finns användas för att
verkställa beslut om bostad med särskild service, i form av
servicebostad, enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
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Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 4 februari redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att då
den aktuella lokalen är mjölig att överta från arbete och välfärd så
föreslås nämnden fatta beslut om detta för att nyttja lägenheterna som
serviceboende för de beslut som idag inte kan verkställas. Förvaltningen
ser på sikt att behov för ytterligare boendeplatser för målgruppen finns.
Målbilden är att ytterligare lägenheter/boendeplatser i närområdet till
aktuell lokal kan hyras och knytas till lokalerna på Björnbärsvägen. En
utökning av antalet boendeplatser inom samma område innebär
effektivare utnyttjande av lokaler och bättre utnyttjande av
personalresurser och vikariehantering. Enligt beräkning behövs 4,3
årsarbetare/helår för verksamheten. Tillsammans med OB-tillägg,
vikariekostnader och jour/beredskap motsvarar det personalkostnader
av ungefär 2,8 miljoner kr.
Yrkanden
Lars Rejdnell (L):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och finner att
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Nämnden för arbete och välfärd
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen,
planeringsavdelningen, lokalförsörjningsgruppen)
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§ 12

Dnr 2021-00003

Uppföljning och åtgärdsplan efter arkivinspektioner
inom omsorgsnämndens verksamhetsområde
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden antar arkivansvariges förslag till åtgärdsplan utifrån
kommunarkivets synpunkter vid tillsynen.
Bakgrund
I Växjö kommun är det kommunstyrelsen som är arkivmyndighet enligt
de bestämmelserna som finns i Arkivlagen (1990:782), med uppgift att
bedriva tillsyn gentemot kommunens verksamheter för att säkerställa
att dessa fullgör sina skyldigheter enligt samma lag. Själva tillsynen
utförs av kommunarkivet, som under hösten 2020 besökt ett antal
arbetsplatser inom omsorgsnämndens verksamhet för att göra
arkivinspektioner.
Vid inspektionerna har förutom Arkivlagen även efterlevnaden av
relevanta bestämmelser i Arkivförordningen (1991:446) och
arkivreglementet som antagits av kommunfullmäktige kontrollerats,
liksom efterlevnaden av nämndens egen dokumenthanteringsplan.
Medverkande ifrån omsorgsförvaltningen har inkluderat arkivansvarig,
arkivombud, ansvariga chefer, och övriga relevanta tjänstepersoner.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 10/2021 föreslagit omsorgsnämnden att anta
arkivansvariges förslag till åtgärdsplan utifrån kommunarkivets
synpunkter vid tillsynen.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 4 februari redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
kommunarkivet översänt ett tillsynsprotokoll efter varje
inspektionstillfälle. I de flesta fall har ett eller flera förbättringsområden
identifierats. Det gäller exempelvis att ta fram aktuell dokumentation av
verksamheten, behov av utbildning och rutiner, att utse fler arkivombud,
eller praktiska åtgärder. Arkivansvarige har tagit fram en handlingsplan
som omfattar samtliga lämnade synpunkter, med ansvarsfördelning och
tidplan för föreslagna åtgärder.
Förslag till åtgärdsplan efter arkivinspektioner inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde
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Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunarkivet
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§ 13

Dnr 294792

Förvaltningschefen informerar
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Ewa Ekman, förvaltningschef, informerar om:
•

•
•

Nuläge runt Coivd-19:
o Kostnaderna för skyddsmaterial uppgick till 6,2
miljoner kr under 2020. Hittills i år har beställningar
för 2,4 miljoner kr gjorts, vilket påverkas av höjda
priser på olika artiklar. Tillgången till
skyddsutrustning är fortsatt god.
o Ett lättande av besöksrestriktioner i särskilt boende
har övervägts, om smittskyddsläget tillåter
o Förslag finns att öppna upp daglig verksamhet,
dagverksamhet samt träffpunkter från och med 30
augusti
o Jämförelse av dödlighetstal under 2020 respektive
2015-2019: i särskilt boende och kommunen som
helhet
o Inspektionen för vård och omsorg har genomfört en
granskning av Covid-vård vid Hagalund och Evelid
och avslutar tillsynen utan anmärkningar på
verksamheten
Genomförda revisioner av nämndens styrning och kontroll
av enskilda utförare, respektive biståndsbedömning inom
äldreomsorgen
Utredningar enligt Lex Sarah och Lex Maria:
o En utredning pågår enligt Lex Maria angående
insulingivning i särskilt boende
o En utredning pågår enligt Lex Sarah i särskilt boende,
gällande trycksår
o En utredning pågår enligt Lex Sarah i särskilt boende
gällande viktminskning hos en omsorgstagare
o En utredning pågår enligt Lex Sarah i särskilt boende
gällande bemötande och hantering av en vikarie som
påtalat möjliga brister

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
32 (37)

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2021-02-24

•
•
•

•
•

Upphandling av externa placeringar
26 medarbetare i kommunal verksamhet genomgår just nu
utbildning till undersköterska inom ramen för det riktade
statsbidraget Äldreomsorgslyftet
Upphandling av trygghetslarm: nämnden har beslutat
använda sig av SKRs ramavtal för välfärdsteknik. Då denna
upphandling överklagats kan det dock behöva göras
direktupphandling.
Attendo vilar 9 platser i särskilt boende på Vintergatan samt
9 platser på Vikaholmsallén, sedan tidigare vilar Humana 9
platser på Södra Järnvägsgatan.
Omsorgsförvaltningens kvalitetsutmärkelse ’Omsorg i
toppklass’ har delats ut: 10 enheter i kommunal regi och 6
enskilda utförare har mottagit utmärkelsen.
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§ 14

Dnr 294794

Information från ledamöter
Omsorgsnämndens beslut
Vid dagens sammanträde fanns inget att behandla på denna
mötespunkt.
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§ 15

Dnr 298215

Frågor ifrån ledamöter och ersättare
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Anna Zelvin (KD), förste vice ordförande, frågar om nuvarande
besöksrestriktion om en anhörig alltid gäller en och samma person.
Ewa Ekman, förvaltningschef, svarar att en person är huvudprincip men
att detta kan anpassas efter särskilda omständigheter.
Anna Zelvin (KD), frågar om deltagandet på digitala träffpunkter ökar.
Ewa Ekman svarar att det fortfarande är begränsat men ökar.
Anna Zelvin (KD) informerar om Bildas satsning på området
Fitim Krasniqi (S) frågar hur det kan förhindras att verksamhetens
personal måste avstå viktiga arbetsuppgifter så som
avvikelserapportering.
Ewa Ekman svarar att detta är ett komplext problemområde, där några
möjliga lösningar som kan underlätta för medarbetarna är digital
signering och andra sätt att förenkla hanteringen. Utvecklingsområden
är användarvänlighet, tillgänglighet och mobilitet i befintliga system.
Fitim Krasniqi (S) frågar om det görs arbetsmiljöutredningar på
arbetsplatserna?
Ewa Ekman svarar att uppföljningar i det systematiska
arbetsmiljöarbetet, gällande såväl fysisk och psykosocial arbetsmiljö,
görs minst årligen. Detta görs nu i verksamhetssystemet Stratsys.
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Tomas Bladh Lindahl (V) frågar hur strategin ser ut inför årets
sommarsemester.
Ewa Ekman svarar att med nuvarande avsikt är att vara generös med
minst fyra sammanhängande semesterveckor och möjlighet till
förlängning tidigare eller senare. Utmaningen är större i vissa
verksamhetsområden än andra. Detta kan komma att innebära vissa
ökade kostnader för vikarier, men att detta måste beaktas mot risken för
ökade sjukskrivningar efter den höga belastningen i verksamheten
under pandemin.
Lars Rejdnell (L) frågar hur arbetet kring anhörigstöd ser ut.
Ewa Ekman svarar att det finns anhöriga som har en stor belastning.
Möjligheterna att få växelvård har ökat. Under pandemin har
telefonkontakter erbjudits i större omfattning.
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§ 16

Dnr 294793

Övrigt
Omsorgsnämndens beslut
Vid dagens sammanträde fanns inget att behandla på denna
mötespunkt.
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