Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2020-10-21

A-salen, kl. 14:15-17:30

Tid och plats
Beslutande

Ulf Hedin (M), Ordförande
Anna Zelvin (KD), 1:e vice ordförande
Julia Berg (S), 2:e vice ordförande
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)
Marianne Paine Ståhle (S)
Carin Högstedt (V)
Hannes Jónsson (SD)

Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

Elaine Sandell Belin (M)
Gitten Öholm (KD)
Budimir Simic (M)
Majja Almqvist Rieger (C)
Ann-Margreth Willebrand (L)
Guje Larsson (MP)
Fitim Krasniqi (S)
Per Jodenius (S)
Tomas Blad Lindahl (V)
Pernilla Wikelund (SD)

Tjänstepersoner

Ewa Ekman, förvaltningschef
Henrik Mohlin, förvaltningssekreterare
Åsa Spjutare, socialt ansvarig samordnare, § 109
Suzanne Madar Bilalli, omsorgschef särskilda
boenden, § 112
Kristina Lindqvist, controller, § 112
Lars Olsén, controller, § 112
Annica Pettersson, avgiftshandläggare, § 114

Justering
Justerare

Julia Berg

Plats och tid

Omsorgsförvaltningen

Justerade paragrafer

§§ 109-126

Anmärkning

Nämndens beslut § 108 behandlades vid
samamnträdet med omedelbar justering.

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2020-10-21

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Henrik Mohlin

Ordförande

……………………………………
Ulf Hedin

Justerare

……………………………………
Julia Berg

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2020-10-21

_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
omsorgsnämndens protokoll från sammanträdet 2020-10-21 är justerat.
Anslagsdag

2020-10-30

Anslaget tas ner

2020-11-23

Förvaringsplats för
protokollet
Omsorgsförvaltningen
Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor
från anslagsdagen
Underskrift
………………………………………………………
Henrik Mohlin

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2020-10-21

Förteckning över omsorgsnämndens ärenden
§ 109 Dnr 2020-00017
Information och utbildning till omsorgsnämnden 2020 ...................................... 6

§ 110 Dnr 2020-00018
Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden 2020 ............................... 7

§ 111 Dnr 2020-00019
Meddelanden till omsorgsnämnden 2020 ..............................................................8

§ 112 Dnr 2020-00027
Omsorgsnämndens ekonomiska månadsrapporter, inklusive
rapport från omsorgschef, 2020 .............................................................................. 9

§ 113 Dnr 2020-00060
Yttrande över motion om att ta bort minutschema för
vårdpersonal - Tomas Thornell (S) ......................................................................... 10

§ 114 Dnr 2020-00074
Förslag till kommunfullmäktige gällande tillämpningsanvisningar
angående vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2021 .................. 13

§ 115 Dnr 2020-00021
Uppdrag från kommunfullmäktige till omsorgsnämnden att
införa ett anhörig- och omsorgstagarråd för ökad delaktighet
samt svar på skrivelse ifrån föreningen För barn, unga och
vuxna med utvecklingsstörning angående avtal om samverkan ................. 16

§ 116 Dnr 2020-00068
Redovisning av uppdrag gällande meningsfull vardag i särskilt
boende under pågående pandemi ....................................................................... 19

§ 117 Dnr 2020-00061
Återrapportering av uppdrag till förvaltningschefen att
undersöka möjligheten att anpassat och kreativt erbjuda
alternativ till dagverksamhet och träffpunkter .................................................. 21

§ 118 Dnr 2017-00066
Förlängning av intraprenad vid hemvårdsgruppen Hov hemvård .............. 24

§ 119 Dnr 2020-00072
Driftsform för bostad med särskild service, Evedal 9 ....................................... 26

§ 120 Dnr 2020-00073
Driftsform för tre bostäder med särskild service på Gamla
vägen, Fredrik Bondes väg och Backagårdsvägen, Växjö ............................ 28

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
4 (39)

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2020-10-21

§ 121 Dnr 2018-00051
Förlängning av avtal, bostad med särskild service och daglig
verksamhet i Ingelstad. Nyborgsvägen, Rytterivägen,
Kavallerivägen, Tallskogen. ..................................................................................... 30

§ 122 Dnr 2020-00075
Omsorgsnämndens sammanträdestider 2021 .................................................... 32

§ 123 Dnr 294792
Förvaltningschefen informerar ............................................................................... 34

§ 124 Dnr 294794
Information från ledamöter ..................................................................................... 36

§ 125 Dnr 298215
Frågor ifrån ledamöter och ersättare .................................................................. 37

§ 126 Dnr 294793
Övrigt ............................................................................................................................. 39

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
5 (39)

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2020-10-21

§ 109

Dnr 2020-00017

Information och utbildning till omsorgsnämnden
2020
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Åsa Spjutare, socialt ansvarig samordnare och verksamhetscontroller vid
omsorgsförvaltningens avdelning för uppdrag och uppföljning,
informerar om:



Arbete inför omsorgsnämndens beslut om internbudget för 2021
Växjö kommuns resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning
’Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?’ för år 2020.
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§ 110

Dnr 2020-00018

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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§ 111

Dnr 2020-00019

Meddelanden till omsorgsnämnden 2020
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Redovisning av inkomna och upprättade skrivelser, beslut, rapporter,
vidtagna åtgärder och protokoll.
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§ 112

Dnr 2020-00027

Omsorgsnämndens ekonomiska månadsrapporter,
inklusive rapport från omsorgschef, 2020
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Kristina Lindstedt, controller vid kommunledningsförvaltningens
ekonomiavdelning, informerar om omsorgsnämndens ekonomiska utfall
till och med september 2020. Efter augusti månad lämnades en prognos
där nämnden beräknades redovisa en ekonomi i balans för 2020. Denna
prognos bedöms som helhet kvarstå efter september månads bokslut.
Vissa mindre justeringar görs i tidigare bedömningar för
verksamhetsområde sjuksköterskor, rehab samt äldreomsorg särskilt
boende. Därtill görs bedömningen att intäkter från försäkringskassan
blir något lägre än beräknat. I lämnad prognos har hänsyn inte tagits till
eventuella statsbidrag som sökts för merkostnader till följd av Covid-19.
Ansökan, som lämnats in till socialstyrelsen den 31 augusti 2020, uppgår
till ca 14 miljoner kronor. Huruvida omsorgsnämnden kommer att
ersättas för dessa kostnader är i dagsläget osäkert. Denna bedömning
görs av Socialstyrelsen. De ekonomiska effekterna av Covid-19 är
fortsatt mycket svåra att göra och osäkerheten i bedömningen är
därmed hög.
Suzanne Madar Bilalli, omsorgschef för särskilda boenden, samt Lars
Olsén, controller vid kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning,
informerar om det ekonomiska utfallet inom verksamhetsområdet
särskilda boenden.
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§ 113

Dnr 2020-00060

Yttrande över motion om att ta bort minutschema
för vårdpersonal - Tomas Thornell (S)
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden lämnar följande yttrande över motionen:
Nämndens främsta medel för att tillförsäkra omsorgstagaren inflytande
över hur beviljade insatser ska utföras är att arbeta efter den lagstiftning
och rutiner som finns för social dokumentation och att omsorgstagaren
har delaktighet i framtagandet av den genomförandeplan som tas fram
för hur varje biståndsbeslut ska verkställas. En viktig del av detta är att
verksamheten bör vara lyhörda för förändringar i individens behov och
meddela om biståndsbeslut behöver förändras eller justering behöver
göras av dagsplaneringen. Planeringen av insatser ska justeras utifrån
behov, oavsett om detta innebär att mer eller mindre tid bedöms
behövas till utförandet, och omsorgsnämndens planeringssystem är ett
verktyg för att säkerställa detta och att den enskilde omsorgstagaren får
de insatser som beviljats, utförda på det sätt som beskrivits i
genomförandeplanen och att dessa utförs med god kontinuitet avseende
såväl personal, insats som tid. I detta ingår även att bereda
verksamheten möjlighet att använda de resurser som finns av
kompetens och budget på ett effektivt sätt.
Med hänsyn till ovanstående avstyrker omsorgsnämnden motionens
förslag.
Bakgrund
Tomas Thornell (S) har i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit
fullmäktige uppdra åt omsorgsnämnden:
Att minutscheman för vår omsorgspersonal tas bort.
Att man tar fram och implementerar åtgärder som ökar inflytande för
vårdpersonal och omsorgstagare över de insatser som behövs.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 80/2020 föreslagit omsorgsnämnden att lämna
följande yttrande över motionen:
Nämndens främsta medel för att tillförsäkra omsorgstagaren inflytande
över hur beviljade insatser ska utföras är att arbeta efter den lagstiftning
och rutiner som finns för social dokumentation och att omsorgstagaren
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har delaktighet i framtagandet av den genomförandeplan som tas fram för
hur varje biståndsbeslut ska verkställas. En viktig del av detta är att
verksamheten bör vara lyhörda för förändringar i individens behov och
meddela om biståndsbeslut behöver förändras eller justering behöver göras
av dagsplaneringen. Planeringen av insatser ska justeras utifrån behov,
oavsett om detta innebär att mer eller mindre tid bedöms behövas till
utförandet, och omsorgsnämndens planeringssystem är ett verktyg för att
säkerställa detta och att den enskilde omsorgstagaren får de insatser som
beviljats, utförda på det sätt som beskrivits i genomförandeplanen och att
dessa utförs med god kontinuitet avseende såväl personal, insats som tid. I
detta ingår även att bereda verksamheten möjlighet att använda de
resurser som finns av kompetens och budget på ett effektivt sätt.
Med hänsyn till ovanstående avstyrker omsorgsnämnden motionens
förslag.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 30 september
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen
framgår att de insatser omsorgstagare i hemvården får utgår från ett
beslut enligt socialtjänstlagen som fattas av biståndshandläggare efter
ansökan av den enskilde. Utifrån beslutet tas en genomförandeplan fram
av verkställande enhet i delaktighet med omsorgstagaren där det mer
ingående beskrivs hur och när insatserna ska utföras och vilket mål
omsorgstagaren har med insatserna. Utifrån detta och delegerade
uppdrag avseende insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen görs schema
med hjälp av ett planeringssystem. Här finns dagens planering för varje
medarbetare och utförda insatser kvitteras. I dagsplaneringarna finns
tidsangivelser för de olika insatserna: dessa är en vägledning och
justeras fortlöpande efter den verkliga utförda tiden för att bli så nära
som möjligt. Planeringssystemet är ett viktigt hjälpmedel för att
säkerställa att omsorgstagaren får beviljade insatser utförda både så
som de beskrivits i genomförandeplanen samt med god kontinuitet
avseende såväl personal, insats som tid. Det är även ett viktigt verktyg
för effektiv användning tillgänglig kompetens och budget.
Genom att arbeta efter den lagstiftning och de rutiner som finns för
social dokumentation tillförsäkras omsorgstagaren inflytande över hur
beviljade insatser utförs. Medarbetare bör vara lyhörda för förändringar
i behov och meddela detta till biståndshandläggare om beslutet behöver
förändras eller till enhetens planerare för justering av dagsplaneringen.
Det är viktigt att fortsätta arbetet för en mer enhetlig användning av
planeringsverktyg och mobil hemtjänst, som det beskrivs i
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omsorgsnämndens internbudget för 2020, för att på detta sätt skapa en
förståelse i verksamheten att planeringssystemets syfte är att säkerställa
insatserna till den enskilde omsorgstagaren. Verksamhetssystemet
möjliggör en planering för att säkerställa att den enskilde får det man
har behov av och rätt till men också att tiden för att verkställa är
tillräcklig. Det är alltså både ett omsorgstagar- och ett
medarbetarperspektiv som ska beaktas.
Yrkanden
Alije Mikullovci Kera (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Omsorgsnämnden tillstyrker motionen.
Margareta Jonsson (C):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande fråga vilket av yrkandena som ska antas och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottet förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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§ 114

Dnr 2020-00074

Förslag till kommunfullmäktige gällande
tillämpningsanvisningar angående vård- och
omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2021
Omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta
reviderade tillämpningsanvisningar för vård- och
omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna börjar gälla 1 januari
2021. Förslaget gällande matpriser är förutsatt att det vid
tidpunkten för beslutet inte tecknats nya löneavtal inom Svenska
kommunalarbetareförbundets avtalsområde. Om nytt avtal
tecknats föreslår omsorgsnämnden Kommunfullmäktige att
fastställa matpriser enligt förslag från ekonomi- och
finanschefen.
2. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt
omsorgsnämnden att justera belopp i tillämpningsanvisningarna
som påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om
uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och
zonindelning, Konsumentverkets beräkningar av skäliga
levnadskostnader, samt minimibeloppets storlek efter
socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2021”.
3. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
självkostnaden för en hemtjänsttimme till 390 kronor, förutsatt
att det vid tidpunkten för beslutet ännu inte har tecknats nya
löneavtal inom Svenska Kommunalarbetareförbundet
avtalsområde. Om nytt löneavtal tecknats föreslår
omsorgsnämnden Kommunfullmäktige att fastställa
självkostnaden för en hemtjänsttimme till belopp enligt förslag
ifrån ekonomi- och finanschefen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2002 om avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen i Växjö kommun att gälla från den 1 juli
2002. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge omsorgsnämnden i
uppdrag att utforma tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan.
Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2016 att
tillämpningsanvisningarna även ska gälla för nämnden för arbete och
välfärd avseende den verksamhet som överflyttades från
omsorgsförvaltningen 1 januari 2017. (KF §340,2016-12-20)
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Kommunens tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter
revideras årligen. Alla ändringar som föreslås börjar gälla från och med 1
januari 2021 framgår av bilaga 2.
En del belopp kan inte preciseras eftersom kostnader som påverkas av
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad,
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, Konsumentverkets
beräkningar av skäliga levnadskostnader, samt minimibeloppets storlek
efter socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2021” ännu inte är
fastställda. Beloppen meddelas under december och då kommer 2020
års belopp att ersättas med de som kommer att gälla 2021. Dessa delar
är markerade med kursiv text i tillämpningsanvisningarna samt framgår i
bilaga 3.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 81/2020 föreslagit omsorgsnämnden besluta att:





Anta reviderade tillämpningsanvisningar för vård- och
omsorgsavgifter i Växjö kommun, där avgifterna börjar gälla den
förste januari 2021.
Föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt omsorgsnämnden att
justera belopp i tillämpningsanvisningarna som påverkas av
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad,
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning,
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader,
samt minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens
meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldreoch handikappomsorgen 2021”.
Fastställa självkostnaden för en hemtjänsttimme till 390 kronor

Förslagen gällande matpriser och priset för en hemtjänsttimme är
förutsatt att det vid tidpunkten för beslutet inte tecknats nya löneavtal
inom Svenska kommunalarbetareförbundets avtalsområde. Om nytt
avtal tecknats föreslår omsorgsnämnden Kommunfullmäktige att istället
fastställa belopp enligt förslag från ekonomi- och finanschefen.
Redovisning vid arbetsutskottets sammanträde den 7 oktober av
jämförelse mellan Växjö kommun och fem andra kommuner gällande
vård och omsorgsavgifter.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 1 oktober redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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Förslag till tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö
kommun från och med 2021-01-01
Ändringar i tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i
Växjö kommun från och med 2021-01-01
Ändringar som Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden att
justera i tillämpningsanvisningarna som påverkas av
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad,
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, Konsumentverkets
beräkningar av skäliga levnadskostnader, samt minimibeloppets storlek
efter socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2021”
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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§ 115

Dnr 2020-00021

Uppdrag från kommunfullmäktige till
omsorgsnämnden att införa ett anhörig- och
omsorgstagarråd för ökad delaktighet samt svar på
skrivelse ifrån föreningen För barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning angående avtal om
samverkan
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att
1. Anta förslag till modell för införande av omsorgstagar- och
anhörigråd och återrapportera uppdraget till
kommunfullmäktige.
2. Avslå FUB:s önskan om separat samverkansavtal med
omsorgsförvaltningen
Bakgrund
Samverkan mellan Växjö kommun och intresseföreningar inom
funktionshinderrörelsen har historiskt sett ut på olika sätt. Under
perioden 2016-2019 har samverkan skett i form av två samverkansråd.
Båda dessa har haft representation från
 Växjö kommun
 Handikapporganisationen i samverkan med Växjö kommun (HSV),
en sammanslutning av intresseföringar inom området
 Funkibator ideell förening
Ett samverkansråd har verkat inom omsorgsnämndens, nämndens för
arbete och välfärd och överförmyndarnämndens ansvarsområden. Det
andra har funnits inom kommunstyrelsen och ansvarat för övriga
nämnders områden.
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Kommunfullmäktige biföll i maj 2020, efter att omsorgsnämnden
tillstyrkt den, en motion från Blågröna Växjö om att inrätta ett anhörigoch omsorgstagarråd. I tjänsteskrivelsen avseende inrättande av
anhörig- och omsorgstagarråd beskrivs hur motionärerna tänkt sig
rådets uppbyggnad:
- Anhörig- och omsorgstagarrådet vänder sig till föreningar som
företräder omsorgstagare och anhöriga inom omsorgsnämnden,
både inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning
- Träffar ska genomföras 2 ggr per termin med en representant för
varje intresserad förening
- Information ska ges från Omsorgsnämnden och från
föreningarna
- Enkla minnesanteckningar ska föras, inga beslut, inte för
byråkratiskt, inga individärenden
- Inga arvoden ska utgå till deltagarna
Utifrån uppföljning av tidigare organisation som bl a innefattat samtal
med ingående organisationer har under 2020 en ny organisation för
samverkan trätt i kraft.
Den nya organisationen bygger på två delar:
 att samråd och påverkansarbete i så stor del som möjligt sker via
befintliga kanaler, t ex deltagande i referensgrupper,
medborgarförslag, skrivelser till nämnder.
 att intressentdialoger genomförs med HSV 4 ggr per år och med
Funkibator 2 ggr per år. Dagordning för intressentdialogerna tas
fram gemensamt av HSV/Funkibator och Växjö kommun
För omsorgsnämndens område föreslås också att ett omsorgstagar- och
anhörigråd ska finnas.
Föreningen FUB Växjö inkom 2020-03-03 med en önskan om att teckna
separat samverkansavtal med omsorgsförvaltningen utifrån LSS § 15.7.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 82/2020 föreslagit omsorgsnämnden att anta
förslag till modell för införande av omsorgstagar- och anhörigråd och
återrapportera uppdraget till kommunfullmäktige samt att avslå FUB:s
önskan om separat samverkansavtal med omsorgsförvaltningen.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 30 september
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen
framgår att utifrån punkterna i motionen om införande av anhörig- och
omsorgstagarråd så föreslår förvaltningen att ett första möte arrangeras
under hösten. Inbjudan går ut till de föreningar som ingår i HSV och
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andra föreningar där kontakt redan finns. Dessutom informeras brett
om rådet så att även andra föreningar som ingår i målgruppen kan
anmäla intresse. Vid mötet deltar representanter för omsorgsnämnden
och förvaltningen. Ett förslag på dagordning tas fram inför mötet, där en
punkt handlar om hur rådet fortsatt ska arbeta.
Då FUB är en av medlemsföreningarna i HSV ingår föreningen redan i
det avtal som tecknats mellan HSV och Växjö kommun. Lagens krav på
samverkan bedöms därmed vara säkerställt. FUB kommer också att
kunna delta i det nya anhörig- och omsorgstagarrådet.
Skrivelse ifrån föreningen För barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning angående avtal om samverkan, inklusive förslag till
avtalstext.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
För kännedom
föreningen För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
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§ 116

Dnr 2020-00068

Redovisning av uppdrag gällande meningsfull
vardag i särskilt boende under pågående pandemi
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Omsorgsnämnden har i sitt beslut § 97/2020 uppdragit åt
förvaltningschefen att:
1.

Undersöka hur omsorgstagare på särskilda boenden upplevt
denna vår i Växjö kommun med fokus på den psykosociala hälsan,
om de erbjudits meningsfull sysselsättning och återrapporterar
detta till nämnden.
2. Snarast se över och om möjligt utöka aktiveringen och utbudet
på de särskilda boendena om det skulle framkomma att
aktiveringen varit låg, fram tills att besöksförbudet är upphävt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 83/2020 föreslagit omsorgsnämnden att
godkänna redovisningen av uppdraget.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 1 oktober redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att under
pågående pandemi har särskilda boenden i Växjö Kommun hittat andra
sätt att utföra aktiviteter på. Flertalet av alla boenden har haft fler
digitala underhållningar så som digital högläsning, digital
musikunderhållning, Senior webb, spel på Ipad, digitala besök på
museum etc. Under våren och sommaren har också fler
utomhusaktiviteter utförts såsom underhållning av inbjudna gäster t.ex.
ABF, Svenska kyrkan, Vetteranklubben m.fl. En del ordinarie aktiviteter
har under sommaren förlagts utomhus som t ex gymnastik.
15 av 18 särskilda boende har haft lika många eller fler gruppaktiviteter
under pandemin. Orsaken till ökade gruppaktiviteter på de kommunala
boendena är bl.a. att medarbetare på stängda träffpunkter istället utfört
aktiviteter på våra särskilda boenden. 3 särskilda boende har haft färre
aktiviteter men på dessa boenden har fler enskilda aktiviteter utförts.
Det har också skett anpassningar av gruppaktiviteter till mindre
grupper, t ex avdelningsvis. Orsaken till att det skiljer sig åt är lokalernas
utformning samt vilka omsorgstagare som bor där. Driftsformen är inte
avgörande utan det skiljer sig mellan boenden.
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Bedömningen från berörda enhetschefer är att det har varit lugnare på
demensenheterna då det varit mindre intryck på grund av
besöksförbudet. Överlag upplever medarbetarna att personerna med
demens mått som tidigare eller bättre. Upplevelsen för de som inte har
en demensdiagnos varierar. Merparten av de äldre har inte efterfrågat
besök i stor utsträckning. De anhöriga upplevs ha saknat besöken i
större utsträckning än de äldre. Undantaget är de omsorgstagare som
tidigare haft mycket besök från anhöriga. Dessa har saknat besöken
under besöksförbudet. Att träffas på de säkra mötesplatserna har inte
varit tillräckligt för dem. Många av dessa omsorgstagare har medverkat
på aktiviteter men att ha aktiviteter har inte varit det som de har
efterfrågat mer av. Aktiviteter ersätter inte besök av anhöriga och äldre
på de enheter där aktiviteterna har utökats under pandemin har inte
saknat besöken mindre trots att de medverkat på aktiviteterna.
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§ 117

Dnr 2020-00061

Återrapportering av uppdrag till förvaltningschefen
att undersöka möjligheten att anpassat och kreativt
erbjuda alternativ till dagverksamhet och
träffpunkter
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden godkänner återrapporteringen av uppdraget.
Bakgrund
Omsorgsnämnden har vid sitt sammanträde den 19 augusti 2020
uppdragit åt förvaltningschef att se över möjligheterna till att anpassat
och kreativt erbjuda alternativ till dagverksamhet och träffpunkter
alternativt finna vägar att i begränsad omfattning och med bibehållen
minimering av risken för smittspridning bedriva avlastande och
stimulerande verksamhet. Uppdraget ges med motiveringen att
dagverksamheter och träffpunkter:
 Är viktiga för att begränsa omsorgstagares ensamhet och brist på
kontakt med personer utanför den egna, närmaste familjen.
 Erbjuder omsorgstagarna stimulans och utmaningar samt viktig
avlastning för deras anhöriga.
En återrapportering av uppdraget har gjorts vid nämndens
sammanträde den 23 september 2020 varvid nämnden uppdrog åt
förvaltningschef att återrapportera uppdraget på nytt till nämndens
sammanträde i oktober.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 84/2020 föreslagit omsorgsnämnden att
godkänna återrapporteringen av uppdraget.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 25 september
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen
framgår att förvaltningens tre dagverksamheter – Lunden, Solgläntan
och Rosenhill – har stängt för all ordinarie verksamhet. Samtliga berörda
omsorgstagare, totalt cirka 50 personer per vecka, erbjuds regelbunden
telefonkontakt med personalen på dagverksamheten.
Dagverksamheterna har vanligtvis även stödgrupper för
omsorgstagarnas anhöriga, vilka i nuläget också är inställda tills vidare.
Dagverksamhetens personal har regelbunden telefonkontakt med
deltagarna i dessa anhöriggrupper. Eventuella utökade behov fångas upp
och anmäls till berörd handläggare. Sedan mitten av september erbjuds
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hembesök till dem av dagverksamhetens deltagare som så önskar istället
för ett telefonsamtal. I nuläget utförs cirka två hembesök per dag på
Rosenhill och Lunden. På Solgläntan har enstaka hembesök utförts.
Även förvaltningens träffpunkter för äldre är inställda tills vidare. I
normalfallet besöks träffpunkterna av cirka 260 besökare per vecka. I
dessa verksamheter finns ingen dokumentationsskyldighet och det
behövs inget biståndsbeslut för att besöka en träffpunkt. Detta medför
att förvaltningen inte har personuppgifter på samtliga gäster till
träffpunkterna och därför inte haft möjlighet att hålla kontakten med
alla. Där kontaktuppgifter och personalresurser funnits har personal
ringt upp träffpunktens gäster, mer eller mindre ofta beroende på vilket
behov träffpunktens personal har sett att den enskilde har. På en
träffpunkt har man nyligen påbörjat ett försök med mindre träffar, där
man efter ett schema låter två-tre personer åt gången komma till
träffpunkten och med social distans sitta ner och prata med varandra
och med personal. Detta erbjuds sammanlagt 16 personer som får
möjlighet till denna anpassade träffpunkt vid ett tillfälle varannan vecka.
Under september månad har träffpunkter startats upp utomhus på
Spetsamossen i centrala Växjö, i nära anslutning till
parkeringsmöjligheter och busshållplatser. Träffpunkterna hålls vid två
tillfällen per vecka och har ett maximalt deltagarantal om 10 personer
per tillfälle. Föranmälan tas emot via telefon. Träffpunkten följer
gällande restriktioner och råd för att minska smittspridning. Vid
mötestillfällena anordnas promenader, sittande gymnastik och fika.
Efterfrågan på dessa träffar har varit relativt stor och fortsätter intresset
att öka finns det möjlighet att starta upp ytterligare en träff per vecka.
Information om träffpunkterna har spridits via artikel i tidningen
Magasinet, genom telefonsamtal med tidigare träffpunktsgäster samt
genom annonsering på anslagstavlor. Förvaltningen ser även över
eventuella möjligheter att starta upp liknande aktiviteter på fler ställen
inom kommunen. Förvaltningen kommer även överväga vilka alternativ
som kan vara aktuella, och på vilket sätt de kan genomföras, under sen
höst och vinter. Förvaltningen fortsätter även att erbjuda digitala
träffpunkter för äldre. Tanken med de digitala träffpunkterna är att man
ska träffa en mötesledare från kommunen och andra äldre genom något
digitalt media. I skrivande stund har det ännu inte varit någon stor
efterfrågan på digitala träffpunkter, men man har vid ett fåtal tillfällen
kunnat genomföra digitala videosamtal med ett par personer åt gången.
Möjligheten till en samlad plan för digitala träffpunkter och andra
digitala lösningar för social aktivitet undersöks.
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Under sommaren har det på förvaltningens särskilda boenden
arrangerats ett stort antal utomhuskonserter i samarbete med bland
annat Musik i Syd. Ytterligare utomhuskonserter är planerade att hållas
under hösten. Arrangemangen är främst riktade till omsorgstagare som
bor på särskilt boende.
Utifrån ovanstående bedöms de anpassningar av dagverksamhet och
träffpunkter för äldre, som är möjliga att göra med hänsyn till
Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av
coronapandemin, i nuläget genomförda eller på väg att genomföras.
Förvaltningen följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset
och tar löpande beslut om åtgärder. Vid eventuella förändringar av
allmänna rekommendationer och smittspridning kan nya
ställningstaganden komma att ske.
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§ 118

Dnr 2017-00066

Förlängning av intraprenad vid hemvårdsgruppen
Hov hemvård
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att förlänga intraprenaden vid Hov hemvård
för perioden 2021-01-01 – 2023-12-31.
Bakgrund
Omsorgsnämnden beslutade 2018-10-31 att hemvårdsgruppen Hov
hemvård får starta intraprenad under en försöksperiod från och med
den 1 mars 2019 till och med den 31 december 2020. Försöket ska följas
upp med en delrapport senhösten 2019 och en utvärdering vid
försöksperiodens slut. En delrapport redovisades som en
informationspunkt vid omsorgsnämndens sammanträde 2019-12-18. Den
utvärderingen visar att verksamheten lever upp till den verksamhetsidé
man angett i sin ansökan. En ny utvärdering har gjorts under augusti
och september 2020 och bifogas ärendet.
Växjö kommuns riktlinjer avseende intraprenad säger att initiativ till att
driva en verksamhet i intraprenadform ska komma från medarbetare i
verksamheten. Intraprenaden ska presentera en tydlig verksamhetsidé
som visar på vilket sätt intraprenaden avser att genomföra sina
åtaganden så att det övergripande syftet med intraprenadverksamhet
uppnås. En förutsättning för att starta en intraprenad är att 3/4 av
medarbetarna inom verksamheten är överens om detta.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 85/2020 föreslagit omsorgsnämnden att förlänga
intraprenaden vid Hov hemvård för perioden 2021-01-01 – 2023-12-31.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 1 oktober redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att vid
ansökan om att bli intraprenad uppfyllde Hov hemvård kravet på att
3/4 av medarbetarna stödde ansökan om att starta intraprenad.
Intresset hos medarbetarna för att enheten ska fortsätta som
intraprenad är fortsatt stort och samtliga medarbetarna har ställt sig
positiva till en fortsättning av intraprenaden.
Den utvärdering som genomförts under augusti- september 2020 visar
att Hov hemvård lever upp till de visioner och verksamhetsidéer man
hade inför starten av intraprenaden.
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När det gäller de delar som handlar om medarbetarnas delaktighet finns
en upplevelse att delaktigheten ökat genom den ändrade
organisationsstrukturen. Enheten har goda resultat i brukar- och
medarbetarundersökning. Enheten höll inte sin budget under 2019 och
har efter augusti 2020 ett underskott. Förbättringsområden för enheten
finns inom dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete.
Utifrån att verksamheten lever upp till de visioner och verksamhetsidéer
som fanns vid starten av intrarepaden samt att det finns stöd hos mer än
3/4 av medarbetarna för en fortsatt intraprenad är förvaltningens
förslag att omsorgsnämnden ska förlänga den pågående intraprenaden.
Utvärdering av intraprenaden vid Hov hemvård
Yrkanden
Julia Berg (S), med instämmande av Margareta Jonsson (C), Carin
Högstedt (V), Gunnel Jansson (MP), samt Anna Zelvin (KD):
Bifall till arbetsutskottets förslag
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 119

Dnr 2020-00072

Driftsform för bostad med särskild service, Evedal 9
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar
Att ge förvaltningschef i uppdrag att genomföra upphandling och teckna
avtal avseende drift av verksamhet vid bostaden med särskild service
med adress Evedal 9.
Bakgrund
Omsorgsföretaget Attendo LSS AB driver sedan 2015-03-01 verksamhet
vid bostaden med särskild service med adress Evedal 9.
Avtalsperioden går ut 2022-02-28. Avtalet har förlängts vid två tillfällen
och kan enligt avtalet inte förlängas ytterligare.
Uppdraget avser drift av en bostad med särskild service med 6
lägenheter. Målgruppen för dessa bostäder är yngre personer med
lindrig eller måttlig utvecklingsstörning.
Boendet öppnade i juni 2013 och drevs till en början av Växjö kommun
på grund av lång handläggningstid av företagets tillståndsansökan hos
IVO.
Beslut om godkännande av förfrågningsunderlag tas vid separat tillfälle.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 86/2020 föreslagit omsorgsnämnden att ge
förvaltningschef i uppdrag att genomföra upphandling och teckna avtal
avseende drift av verksamhet vid bostaden med särskild service med
adress Evedal 9.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 1 oktober redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
26 (39)

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2020-10-21

Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt kommunstyrelsensorganisations- och personalutskott att genomföra upphandling och
teckna avtal avseende drift av verksamhet vid bostaden med särskild
service med adress Evedal 9 eftersom omsorgsförvaltningen även
uppdras att lämna anbud på att bedriva verksamheten.
Ulf Hedin (M), med instämmande av Margareta Jonsson (C), Suzanne
Frank (M), samt Anna Zelvin (KD:
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 120

Dnr 2020-00073

Driftsform för tre bostäder med särskild service på
Gamla vägen, Fredrik Bondes väg och
Backagårdsvägen, Växjö
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar
Att ge förvaltningschef i uppdrag att genomföra upphandling och teckna
avtal avseende drift av verksamhet vid bostäderna med särskild service
på Gamla vägen, Fredrik Bondes väg och Backagårdsvägen, Växjö.
Bakgrund
Omsorgsföretaget Nytida AB driver sedan 2015-02-01 verksamhet vid de
tre bostäderna med särskild service på Gamla vägen, Fredrik Bondes väg
och Backagårdsvägen, Växjö
Avtalsperioden går ut 2022-01-31. Avtalet har förlängts vid två tillfällen
och kan enligt avtalet inte förlängas ytterligare.
Uppdraget avser drift av tre bostäder med särskild service med vardera
5 lägenheter. Målgruppen för dessa bostäder är personer med lindrig
eller måttlig utvecklingsstörning.
Enheten har tidigare drivits av olika privata utförare och har inte varit i
kommunal drift.
Beslut om godkännande av förfrågningsunderlag tas vid separat tillfälle.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 87/2020 föreslagit omsorgsnämnden att ge
förvaltningschef i uppdrag att genomföra upphandling och teckna avtal
avseende drift av verksamhet vid bostäderna med särskild service på
Gamla vägen, Fredrik Bondes väg och Backagårdsvägen, Växjö.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 1 oktober redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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Yrkanden
Julia Berg (S), med instämmande av Carin Högstedt (V) samt Alije
Mikullovci Kera (S):
Omsorgsnämnden beslutar att uppdra åt kommunstyrelsensorganisations- och personalutskott att genomföra upphandling och
teckna avtal avseende drift av verksamhet vid bostaden med särskild
service på Gamla vägen, Fredrik Bondes väg och Backagårdsvägen, Växjö
eftersom omsorgsförvaltningen även uppdras att lämna anbud på att
bedriva verksamheten.
Ulf Hedin (M), med instämmande av Suzanne Frank (M), samt Anna
Zelvin (KD):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 121

Dnr 2018-00051

Förlängning av avtal, bostad med särskild service
och daglig verksamhet i Ingelstad. Nyborgsvägen,
Rytterivägen, Kavallerivägen, Tallskogen.
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar
Att förlänga avtal med Nytida AB avseende bostäderna med särskild
service belägna på Nyborgsvägen, Rytterivägen och Kavallerivägen samt
den dagliga verksamheten Tallskogen under perioden 2021-10-01 –
2023-09-30.
Bakgrund
Nytida AB driver sedan 2016-10-01 de tre bostäderna med särskild
service belägna på Nyborgsvägen, Rytterivägen och Kavallerivägen samt
den dagliga verksamheten Tallskogen på uppdrag av omsorgsnämnden.
Avtalet mellan omsorgsnämnden och Nytida AB löper för den andra
avtalsperioden ut 2021-09-30. Detta avtal kan sedan förlängas i
ytterligare två år d v s längst till och med 2023-09-30. Om
omsorgsnämnden avser att förlänga avtalet ska en skriftlig begäran om
förlängning göras till Nytida AB senast nio månader före avtalets utgång,
d v s senast 2020-12-31.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 88/2020 föreslagit omsorgsnämnden att förlänga
avtal med Nytida AB avseende bostäderna med särskild service belägna
på Nyborgsvägen, Rytterivägen och Kavallerivägen samt den dagliga
verksamheten Tallskogen under perioden 2021-10-01 – 2023-09-30.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 30 september
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen
framgår att då åldersspannet för omsorgstagarna i boendena är mycket
stort, allt från ungdomar till äldre, krävs en stor individanpassning av
insatserna vilket utföraren bedöms arbeta efter på ett bra sätt.
Förvaltningen bedömer att det rör sig om en väl fungerande verksamhet.
Genomförda avtalsuppföljningar har visat på en mycket god uppfyllnad
av de krav som regleras i avtalet. Aktuella mätningar visar på 92 % i
mätning av vårdhygien och 100% aktuella genomförandeplaner.
Resultaten i 2019 års brukarundersökning var 91 % i samlad nöjdhet,
nöjd bemötande 88%, nöjd delaktighet 86%, nöjd trygghet 88%, och
trivsel 100%. Enheten har fått omsorgsförvaltningens utmärkelse
Omsorg i toppklass för åren 2017, 2018 och 2019.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Nytida AB
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§ 122

Dnr 2020-00075

Omsorgsnämndens sammanträdestider 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer nämndens sammanträdestider för 2021.
Samtliga sammanträden påbörjas klockan 13.30
ONAU
10 februari
17 mars
14 april
12 maj
2 juni
11 augusti
15 september
13 oktober
10 november
1 december

ON
24 februari
31 mars
28 april
26 maj
16 juni
25 augusti
29 september
27 oktober
24 november
15 december

Bakgrund
Omsorgsnämnden har att fatta beslut om tider för nämndens och
arbetsutskottets sammanträden under 2021.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 89/2020 föreslagit omsorgsnämnden att
fastställa nämndens sammanträdestider för 2021, inklusive
sammanträdestider för ärenden i juni och augusti. Samtliga
sammanträden påbörjas klockan 13.30.
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Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 1 oktober redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut för sammanträdestider under
månaderna februari, mars, april, maj, september oktober november och
december. Av skrivelsen framgår att föreslagna tider har valts utifrån:
 Nämndens nuvarande val av sammanträdesdag och –tid
 Fastställda datum för politiska beslut och politiskt behandlad
ekonomisk redovisning i Växjö kommunkoncern
 Att så långt det är möjligt redovisa nämndens ekonomiska utfall
med underlag från rapportering på enhets- och
omsorgschefsnivå. Detta förutsätter ett sammanträdesdatum
nära månadsslutet.
Vid eventuellt behov att behandla särskilt viktiga ärenden inom
nämndens verksamhetsområde görs även planering för att kunna kalla
nämnden till extra sammanträden i juni och augusti.
Yrkanden
Lars Rejdnell (L):
Bifall till arbetsutskottets förslag med strykning av angivelse att
sammanträdestiderna i juni och augusti är reserverade för brådskande
ärenden.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar enligt Lars Rejdnells (L), yrkande.
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§ 123

Dnr 294792

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









Mångkulturell Kunskap Ekonomisk Förening, som är enskild
utförare av hemtjänst i form av serviceinsatser samt ett ärende
inom personlig assistans, har begärt sig i konkurs efter att
Försäkringskassan upptäckt oegentligheter med
assistansersättning, vilket även föranlett Inspektionen för vård
och omsorg att avslå föreningens ansökan om att bli enskild
utförare inom hemvård. Förvaltningen arbetar med
uppsägningen av avtalet med föreningen samt att övergången av
ärenden till nya utförare ska gå smidigt
Nuläge runt Covid-19:
o En omsorgstagare i särskilt boende med konstaterad smitta
skrivs ut från slutenvården och kommer efter eget val att
antingen vårdas vid Covid-avdelningen vid Evelid eller
med kohortvård på sitt boende.
o Centrallasarettet i Växjö har gått upp i stabsläge på grund
av smittutveckling bland personal och patienter,
omsorgsförvaltningen bevakar utvecklingen runt en möjlig
andra våg i verksamheten.
Nya lokaler för på Hovshaga för korttidsvistelse för barn inom
omsorg funktionsnedsättning: både omsorgstagare och
medarbetare är nöjda, ett digitalt studiebesök planeras.
Alternativ till befintlig verksamhetslokal för hemvårdsgrupperna
vid Teleborg och Vikaholm: kommunens lokalsamordnare har
sett över frågan och en möjlig tillfällig lösning kan finnas vid
Vallhagen, som dock kräver att enhetschefernas kontor flyttas till
annan lokal. Lokalsamordningsgruppen arbetar även med ett mer
långsiktigt förslag.
Sprinklersystem ska installeras vid flera av kommunens särskilda
boenden för att tillgodose brandskyddskrav ifrån Värends
räddningstjänst. Först ut är Hagalund och Borgmästaren, och
investeringskostnaden kommer att påverka nämndens blockhyra
för fastigheterna med betydande belopp
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Bo Trygg-lägenheten, som innehåller visning av
trygghetsskapande teknik och hjälpmedel flyttas till Evelid, där
många omsorgstagare och anhöriga passerar.
Projekten för Äldrehälsa Region Kronoberg Västra respektive
Östra avslutas och omstartas som ett gemensamt projekt för
region och kommuner i hela länet.
Omsorgsförvaltningens resultat i kommunens Temperaturmätare
för medarbetare
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§ 124

Dnr 294794

Information från ledamöter
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Anna Zelvin (KD), förste vice ordförande och Julia Berg (S), andre vice
ordförande, informerar om deltagande vid anhörigträff.
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§ 125

Dnr 298215

Frågor ifrån ledamöter och ersättare
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Beslutsunderlag
Fitim Krasniqi (S) frågar när nämnden kan få information om
utbyggnaden av fastighetsnätet vid kommunens boenden.
Ulf Hedin (M), ordförande, svarare att detta är genomfört vid
kommunens särskilda boenden, och att en statusuppdatering av
projektet för bostäderna med särskild service ska ges till nämnden i
november.
Julia Berg (S), andre vice ordförande, frågar hur det förhåller sig med att
APP Properties förslag till utveckling av Hofspark, i synnerhet företagets
förslag till de lokaler för Pensionärernas Hus som nämnden ska hyra.
Ulf Hedin svarar att företaget lämnat in ansökan om bygglov för bland
annat att uppföra en kommunal förskola. Förändringar i APP:s förslag
inkluderar att det uppförs fler bostäder än ursprungligen planerat samt
att det eventuellt inte blir någon restaurang på området. Nämnden
bevakar frågan.
Ewa Ekman, förvaltningschef, tillägger att lokalförsörjningsgruppen
granskar APP:s förslag till de lokaler som omsorgsförvaltningen ska hyra
tillsammans med omsorgschefen för hemvården och förvaltningens
verksamhetstrateg. Detta inkluderar Pensionärernas Hus, en
hemvårdslokal och lokal för dagverksamhet.
Carin Högstedt (V) frågar om det kan uppföras lägenheter som kan kallas
trygghetsboende utan att det finns tillgång till restaurang.
Ulf Hedin svarar att det finns otydlighet i lagstiftningen runt
trygghetsboenden i att det endast anges att det ska finnas
gemensamhetslokaler där möjligheten att inta måltider angetts vara ett
möjligt syfte. Däremot börjar APP:s förslag olyckligt nog frångå det som
angavs i kommunstyrelsens markanvisningstävling.
Alije Mikullovci Kera (S) önskar att nämnden följer upp utvecklingen.
Ulf Hedin svarar att frågan följs upp vid kommunledningsförvaltningen.
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Ann-Margret Willebrand (L) frågar om det finns någon definition i
kommunen om vad som är skillnaderna mellan senior- och
trygghetsbostäder.
Anna Zelvin (KD), förste vice ordförande, samt Ulf Hedin svarar att det
finns definierat på Boplats Växjö samt i de statliga reglerna för att söka
investeringsstöd.
Lars Rejdnell (L) efterfrågar status för vad som är omsorgsförvaltningens
delar i projekt samt vad nämnden kan påverka.
Ulf Hedin svarar att kommunen agerar samlat men att information kan
ges vid nästa sammanträde.
Anna Zelvin frågar om det gjort någon planering för digitala
studiebesök?
Ewa Ekman svarar att planering görs men att nämnden gärna får lämna
förslag på verksamheter som de vill få information om.
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§ 126

Dnr 294793

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