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§ 30

Dnr 2021-00018

Information och utbildning
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Åsa Spjutare, socialt ansvarig samordnare och verksamhetscontroller vid
avdelningen för uppdrag och uppföljning, informerar om genomförd
uppföljning av handlingsplaner utifrån 2020 års brukarundersökning för
privata utförare inom särskilt boende.
Ulf Gustafsson, avdelningschef för kommunrehab, informerar om
inrättandet av en ny förebyggande enhet vid avdelningen.
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§ 31

Dnr 2021-00026

Omsorgsnämndens ekonomiska månadsrapport,
inklusive rapport från omsorgschef för särskilda
boenden
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer ekonomisk månadsrapport till och med
mars 2021.
Reservation
Carin Högstedt reserverar sig emot beslutet till förmån för Julia
Bergs (S) yrkande.
Bakgrund
Kristina Lindstedt, controller, informerar om nämndens ekonomiska
utfall till och med mars, med prognos för helåret. Nämnden ser fortsatt
ut att gå mot ungefär samma överskott som prognosticerades förra
månaden även om det finns viss osäkerhet kring påverkan från främst
Covid-19 som innebär färre omsorgstagare än normalt, fördelningen av
statsbidrag samt pågående lönerörelse.
Suzanne Madar Bilalli, omsorgschef för särskilda boenden, samt Lars
Olsén, controller, redovisar ekonomiskt utfall inom
verksamhetsområdet.
Ewa Ekman, förvaltningschef, informerar under diskussionen runt det
vid beslutspunkten framlagda tilläggsyrkandet om att ordförande och
förste vice ordförande nyligen inlett en dialog med henne gällande
möjligheten att bereda ett ärende för beslut i nämnden om
personalfrämjande åtgärder.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 22 april föreslagit
omsorgsnämnden att fastställer ekonomisk månadsrapport till och med
mars 2021.
Ekonomisk månadsrapport till och med mars för omsorgsnämnden.
Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Bifall till förvaltningschefens förslag med följande tillägg:

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
5 (26)

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2021-04-28

Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att till kommande
nämnd ta fram förslag på personalfrämjande insatser motsvarande 10
miljoner kronor av det prognosticerade överskottet.
Ulf Hedin (M):
Bifall till förvaltningschefens förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas och finner att
omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande godkänner följande beslutsordning för omröstningen:
Ja för bifall till förvaltningschefens förslag.
Nej för bifall till Julia Bergs (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar enligt
förvaltningschefens förslag med 9 ja-röster mot 6 nej-röster.
Ledamöter
Ersättare som
Jatjänstgör
röst
Anna Zelvin (KD)
JA
Julia Berg (S)
Alexander Modell (M)
JA
Suzanne Frank (M)
JA
Anna Gustbée (M)
Monica Lindfors (M)
JA
Margareta Jonsson (C)
JA
Lars Rejdnell (L)
JA
Gunnel Jansson (MP)
JA
Alije Mikullovci Kera (S)
Andreas Liljenberg (S)
Erika Lagergren (S)
Anders Westin (S)
Carin Högstedt (V)
Hannes Jónsson (SD)
Pernilla Wikelund (SD) JA
Ulf Hedin (M), ordförande
JA
Omröstningsresultat
9
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§ 32

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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§ 33

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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§ 34

Dnr 2021-00017

Yttrande över Socialdepartementets remiss av
betänkandet Informationsöverföring inom vård och
omsorg (SOU 2021:4)
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden lämnar följande yttrande till kommunstyrelsen:
1.

Omsorgsnämnden tillstyrker i huvudsak utredningens förslag om
ny lagstiftning gällande sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation, sekretessbrytande bestämmelser och
kvalitetsuppföljning.
2. Nämnden finner att det är mest lämpligt att införa den föreslagna
generella sekretessbrytande bestämmelsen på
socialtjänstområdet, med hänvisning till att nämndens
verksamhet sker nära individen, oftast i omsorgstagarens eller
patientens egna hem. Bättre möjlighet till relevant
informationsbyte och samverkan med övrig
socialtjänstverksamhet kommer att gynna den enskilde och höja
de givna insatsernas kvalitet.
3. Nämnden instämmer delvis i det särskilda yttrandet som lämnats
av tre sakkunniga i utredningens slut. Nämnden delar
uppfattningen att kommunernas uppföljningsansvar gör att
enskilda utförare bör ha samma skyldighet som offentliga att
lämna uppgifter för kvalitetsuppföljning. Däremot ser nämnden
att den enskilde patienten bör ha möjlighet att motsätta sig att
journaluppgifter används även vid storskalig kvalitetsuppföljning:
trots att risken för den enskildes integritet bedöms vara mycket
liten även utan valmöjlighet så är detta en fråga om den enskildes
förtroende för sjukvården.
4. Nämnden vill betona de berörda verksamhetsområdena riktar sig
till individer som ofta kan ha svårare än normalt att bevaka sin
rätt och ifrågasätta dokumentation som görs av utföraren. Kravet
på samtycke för att dela uppgifter i system för sammanhållen
vård- och omsorgsdokumentation måste därför skärpas. Ett
lämpligt krav, utifrån samtliga parters perspektiv och utifrån ett
rättssäkerhetsperspektiv, är att det ska finnas skriftligt samtycke
från den enskilde själv, om hen har förmåga att lämna ett sådant,
eller annars ett skriftligt samtycke från berörd företrädare.
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5. Nämnden finner att det är önskvärt att det skapas tydliga och
förutsägbara juridiska förutsättningar för utveckling och
samverkan med andra utförare runt välfärdsteknik och övrigt
digitalt stöd inom vård- och omsorgsverksamhet.
Författningsförslagets definition av sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation kan tolkas mycket brett, och det är
nämndens förhoppning att detta är en riktig tolkning av förslaget.
För att förena verksamhetens behov med
dataskyddslagstiftningens krav på precision är det viktigt att den
fortsatta utredningen, och den lagstiftning som eventuellt införs,
tydliggör om förslaget är avsett att tillämpas på:
a. Alla typer av elektroniska system för
personuppgiftsbehandling som kan användas inom vård
och omsorg, eller endast traditionella system för
journalföring
b. Alla typer av personuppgifter, inklusive exempelvis bild och
ljud, GPS-positionering, samtalsloggar, sensordata och
biometri, som kan behandlas med nuvarande eller inom
överskådlig framtid tillgänglig digital teknik.
6. Slutligen ser nämnden ett behov av det vid ett införande av
förslaget om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
meddelas preciserande föreskrifter i enlighet med § 15 i
författningsförslaget, exempelvis gällande hur ofta loggkontroller
bör utföras inom socialtjänsten, för att säkerställa att känsliga
uppgifter inte kommer obehöriga till del.
7. För att tydliggöra nämndens bedömningar översänds även
förvaltningschefens skrivelse som en del av yttrandet till
kommunstyrelsen.
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Bakgrund
Växjö kommun har mottagit en remiss av ’Informationsöverföring inom
vård och omsorg’, som är ett delbetänkande inom ramen för SOU 2021:4,
’ Utredning om sammanhållen information inom vård och omsorg’.
Kommunstyrelsen har översänt delbetänkandet till omsorgsnämnden
för yttrande.
Kommittédirektivet för utredningen har angett följande:
En särskild utredare ska utreda och lämna förslag som rör
personuppgiftshantering
inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Utredaren ska bl.a. se över möjligheterna
- att införa direktåtkomst inom och mellan vissa verksamheter i
socialtjänst och hälso- och sjukvård,
- till en utvidgad informationsöverföring för kvalitetsutveckling
mellan bl.a. vårdgivare i hälso- och sjukvård och kommunala
nämnder,
- att införa sekretessbrytande bestämmelser för viss
personuppgiftshantering i socialtjänst och hälso- och sjukvård, och
- att ge ombud åtkomst till patientjournal.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2021. Ett delbetänkande
som rör samtliga utredningsfrågor utom ombuds åtkomst till
patientjournal och uppkomna frågeställningar för fortsatt utredning
skulle dock lämnas senast den 17 januari 2021.
Delbetänkandet konstaterar att det finns ett behov av bättre
informationsöverföring både inom och mellan olika huvudmän med
ansvar för socialtjänst inklusive omsorg respektive hälso- och sjukvård,
såväl offentliga som enskilda. Betänkandets förslag är:
•
•

•

En ny lag om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
och kvalitetsuppföljning.
En ny sekretessbrytande bestämmelse för socialtjänsten,
antingen en som är begränsad till verksamheter inom äldre- och
funktionsnedsättningsomsorg, alternativt till hela socialtjänstens
verksamhetsområde
En ny sekretessbrytande bestämmelse för hälso- och sjukvård.
som innebär att en myndighet med hälso- och
sjukvårdsverksamhet får lämna uppgifter till en enskild med
sådan verksamhet som myndigheten anlitat, om uppgifterna
behövs i den individinriktade hälso- och sjukvården.
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Bifogat till delbetänkandet finns ett särskilt yttrande ifrån juristerna vid
E-hälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, samt det
kommun- och regionägda aktiebolaget Inera, vilka samtliga har bistått
utredningen som sakkunniga. I yttrandet avviker juristerna från
utredningens förslag i att de anser att privata utförare inom vård och
omsorg ska vara tvungna att dela information för kvalitetsuppföljning
med kommuner och regioner med hänvisning till dessas
uppföljningsansvar. Juristerna argumenterar även för att omsorgstagare
och patienter som mottagit vård- och omsorgsinsatser inte ska ha
möjlighet att motsätta sig att deras personuppgifter används som en del
av storskalig kvalitetsuppföljning. Bedömningen grundas på såväl
juristernas tolkning av gällande lagstiftning, samt verksamhetens behov.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 22 april redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Skrivelsen innehåller
kompletterande förslag och bedömning gällande det lämpliga att ställa
krav på skriftliga förstahandssamtycken ifrån att dela uppgifter i system
för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.
Arbetsutskottet har i § 25 föreslagit omsorgsnämnden att besluta att
lämna följande yttrande till kommunstyrelsen:
1.

Omsorgsnämnden tillstyrker i huvudsak utredningens förslag om
ny lagstiftning gällande sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation, sekretessbrytande bestämmelser och
kvalitetsuppföljning.
2. Nämnden finner att det är mest lämpligt att införa den föreslagna
generella sekretessbrytande bestämmelsen på socialtjänstområdet,
med hänvisning till att nämndens verksamhet sker nära individen,
oftast i omsorgstagarens eller patientens egna hem. Bättre
möjlighet till relevant informationsbyte och samverkan med övrig
socialtjänstverksamhet kommer att gynna den enskilde och höja de
givna insatsernas kvalitet.
3. Nämnden instämmer delvis i det särskilda yttrandet som lämnats
av tre sakkunniga i utredningens slut. Nämnden delar
uppfattningen att kommunernas uppföljningsansvar gör att
enskilda utförare bör ha samma skyldighet som offentliga att
lämna uppgifter för kvalitetsuppföljning. Däremot ser nämnden att
den enskilde patienten bör ha möjlighet att motsätta sig att
journaluppgifter används även vid storskalig kvalitetsuppföljning:
trots att risken för den enskildes integritet bedöms vara mycket
liten även utan valmöjlighet så är detta en fråga om den enskildes
förtroende för sjukvården.
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4. Nämnden finner att det är önskvärt att det skapas tydliga och
förutsägbara juridiska förutsättningar för utveckling och
samverkan med andra utförare runt välfärdsteknik och övrigt
digitalt stöd inom vård- och omsorgsverksamhet.
Författningsförslagets definition av sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation kan tolkas mycket brett, och det är
nämndens förhoppning att detta är en riktig tolkning av förslaget.
För att förena verksamhetens behov med dataskyddslagstiftningens
krav på precision är det viktigt att den fortsatta utredningen, och
den lagstiftning som eventuellt införs, tydliggör om förslaget är
avsett att tillämpas på:
a. Alla typer av elektroniska system för
personuppgiftsbehandling som kan användas inom vård
och omsorg, eller endast traditionella system för
journalföring
b. Alla typer av personuppgifter, inklusive exempelvis bild och
ljud, GPS-positionering, samtalsloggar, sensordata och
biometri, som kan behandlas med nuvarande eller inom
överskådlig framtid tillgänglig digital teknik.
5. Slutligen ser nämnden ett behov av det vid ett införande av
förslaget om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation
meddelas preciserande föreskrifter i enlighet med § 15 i
författningsförslaget, exempelvis gällande hur ofta loggkontroller
bör utföras inom socialtjänsten, för att säkerställa att känsliga
uppgifter inte kommer obehöriga till del.
6. För att tydliggöra nämndens bedömningar översänds även
förvaltningschefens skrivelse som en del av yttrandet till
kommunstyrelsen.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 8 april redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
utredningens förslag bedöms innebära väsentligt förbättrade
förutsättningar för nuvarande verksamhet och för en god och nära vård
och omsorg samt att stor hänsyn har tagits till den enskildes integritet
och lagstiftningen. För att få mesta möjliga nytta av lagstiftningen och
för att den ska kunna användas i praktiken kan dock vissa preciseringar
behövas.
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Yrkanden
Lars Rejdnell (L):
Bifall till förvaltningschefens förslag daterat den 22 april med följande
justering av beslutspunkt 4:
Nämnden vill betona de berörda verksamhetsområdena riktar sig till
individer som ofta kan ha svårare än normalt att bevaka sin rätt och
ifrågasätta dokumentation som görs av utföraren. Kravet på samtycke
för att dela uppgifter i system för sammanhållen vård- och
omsorgsdokumentation måste därför skärpas. Ett lämpligt krav, utifrån
samtliga parters perspektiv och utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, är
att det ska finnas skriftligt samtycke från den enskilde själv, om hen har
förmåga att lämna ett sådant, eller annars ett skriftligt samtycke från
berörd företrädare.
Det bör därför även säkerställas att individer som kan ha svårare än
normalt att bevaka sin rätt, ges möjlighet till att företrädas av ett
personligt ombud.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och finner att
omsorgsnämnden beslutar enligt Lars Rejdnells (L) yrkande.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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§ 35

Dnr 2021-00021

Skrivelse ifrån Gunnel Jansson (MP) och Guje
Larsson (MP), gällande fysisk aktivitet för
omsorgstagare med hemtjänst
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar information.
Bakgrund
Gunnel Jansson (MP) och Guje Larsson (MP) har inlämnat en skrivelse till
omsorgsnämnden i vilken det efterfrågas en rapport över vilka fysiska
aktiviteter för omsorgstagare som har hemtjänst som anordnas eller
planeras att anordnas i vår av kommunen eller av någon annan men som
på något sätt stöttas av kommunen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 26 föreslagit omsorgsnämnden att besluta att
notera informationen.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 8 april redgojort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Växjö
Kommun inter anordnar fysiska aktivitetstillfällen särskilt för personer
som har hemtjänstbeslut, däremot anordnas eller stöttar kommunen ett
antal olika typer av aktiviteter som antingen är speciellt anpassade till
äldre i särskilt boende, alternativt öppna för alla äldre. Vidare redogörs
information om förvaltningens arbete med förebyggande hembesök,
planerad förebyggande enhet, samt vardagsrehab. Det ingår även
upplysningar från regionens enhet för folkhälsa och social utveckling.
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§ 36

Dnr 2021-00023

Skrivelse ifrån Carin Högstedt (V) och Tomas B
Lindahl (V) om att ta fram en redovisning av
personalsammansättningen och antal medarbetare
under varje chef inom omsorgsförvaltningen
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar den redovisade informationen och avslår
skrivelsens andra punkt med följande motivering:
Från den Blågröna majoriteten förutsätter vi att sammansättningen av
medarbetare och eventuellt behov av förändringar i den bör utföras och
initieras av professionen. Anser verksamheten och
förvaltningsledningen att det finns behov av förändringar i
personalsammansättningen och om det i så fall finns skäl för nämnden
att fatta beslut i frågan så kommer det i så fall upp ett sådant ärende.
Reservation
Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet
Julia Berg (S) reserverar sig emot beslutet
Pernilla Wikelund (SD) reserverar sig emot beslutet.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) och Tomas B Lindahl (V) har inlämnat en skrivelse till
omsorgsnämnden i vilken nämnden föreslås göra följande:
-

ta fram en rapport om personalens sammansättning och antal
personal per chef
att redovisningen används som underlag för en bedömning i
nämnden vad som eventuellt ska förändras och vilka resurser
som krävs för det.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 27 föreslagit omsorgsnämnden att besluta
följande:
Omsorgsnämnden noterar den redovisade informationen och avslår
skrivelsens andra punkt med följande motivering:
Från den Blågröna majoriteten förutsätter vi att sammansättningen av
medarbetare och eventuellt behov av förändringar i den bör utföras och
initieras av professionen. Anser verksamheten och förvaltningsledningen
att det finns behov av förändringar i personalsammansättningen och om
det i så fall finns skäl för nämnden att fatta beslut i frågan så kommer det
i så fall upp ett sådant ärende.
Ordförande har i en skrivelse daterad den 8 april redogjort för ärendet,
inklusive statistik för antal medarbetare per chef vid förvaltningen,
förekomsten av timanställda och fördelningen av olika yrkestitlar vid
olika typer av anställning, och lämnat följande förslag till beslut:
Omsorgsnämnden noterar den redovisade informationen och avslår
skrivelsens förslag med följande motivering:
Från den Blågröna majoriteten förutsätter vi att sammansättningen av
medarbetare och eventuellt behov av förändringar i den bör utföras och
initieras av professionen. Anser verksamheten och förvaltningsledningen
att det finns behov av förändringar i personalsammansättningen och om
det i så fall finns skäl för nämnden att fatta beslut i frågan så kommer det
i så fall upp ett sådant ärende.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Julia Berg (S) samt Pernilla
Wikelund (SD):
Bifall till skrivelsens förslag.
Ulf Hedin (M) med instämmande av Margareta Jonsson (C), Anna
Zelvin (KD) samt Suzanne Frank (M):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas och finner att
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande godkänner följande beslutsordning för omröstningen:
Ja för bifall till arbetsutskottets förslag.
Nej för bifall till Carin Högstedts (V) yrkande.
Omröstningsresultat
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag med 8 ja-röster mot 7 nej-röster.
Ledamöter
Ersättare som
JaNej- Avstår
tjänstgör
röst röst
Anna Zelvin (KD)
JA
Julia Berg (S)
NEJ
Alexander Modell (M)
JA
Suzanne Frank (M)
JA
Anna Gustbée (M)
JA
Margareta Jonsson (C)
JA
Lars Rejdnell (L)
JA
Gunnel Jansson (MP)
JA
Alije Mikullovci Kera (S)
NEJ
Andreas Liljenberg (S)
NEJ
Erika Lagergren (S)
NEJ
Anders Westin (S)
NEJ
Carin Högstedt (V)
NEJ
Hannes Jónsson (SD)
Pernilla Wikelund (SD)
NEJ
Ulf Hedin (M), ordförande
JA
Omröstningsresultat
8
7
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§ 37

Dnr 2021-00025

Skrivelse ifrån Anna Zelvin (KD) gällande kompetens
inom geriatrik och lärdomar efter pandemin
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att hela nämnden under året har en
dialogdag kring omställningen till God och nära vård och omsorg.
Bakgrund
Anna Zelvin (KD) har inlämnat en skrivelse till omsorgsnämnden i vilken
följande fem frågor ställs till förvaltningen:
1.
2.
3.
4.
5.

Efter ett hektiskt år med pandemi, vilka lärdomar har
omsorgsförvaltningen och dess olika professioner gjort?
Hur ser den geriatriska kompetensen ut inom vår verksamhet?
Vilken kunskapsinhämtning och kompetensutveckling görs inom
det geriatriska fältet?
Anser professionen sig ha tillfyllest med geriatrisk kompetens
inom samtliga yrkesprofessioner? Om inte, vart är behovet av
ytterligare kompetensförstärkning inom området?
Har vi någon komptensplanen framåt för att se över behovet av
denna kunskap inom omsorgens verksamhet för att täcka upp
och kunna möta ökade behov?

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 28 föreslagit omsorgsnämnden att besluta att
hela nämnden under året har en dialogdag kring omställningen till God
och nära vård och omsorg.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 8 april redogjort för
ärendet och förslagit omsorgsnämnden att notera informationen och
lämnat följande svar på skrivelsens frågor:
Efter ett hektiskt år med pandemi, vilka lärdomar har
omsorgsförvaltningen och dess olika professioner gjort?
Några av de viktigaste lärdomarna är:
• Betydelsen av samordning och samverkan både internt och
externt, kommunikation, information och planering av nästa steg.
• Framtagande av omfallsplaner då verksamheten tvingats anpassa
sig till nya besked och riktlinjer frekvent.
• Digitala komplement i hela verksamheten
• Läkarstöd
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•

Tydlig ledning och styrning, uppföljning av beslut samt
bemanningsplanering med framförhållning och flexibilitet.
• Vikten av teamarbete – allas kompetenser behövs (även över
verksamhetsgränser såsom region och kommun).
• Behov av sjuksköterskor och rehabpersonal som kan handleda
omvårdnadspersonalen på plats.
• Bemanna upp med van personal som stöttning vid stora
smittoutbrott. Inte invänta att enheten ber om hjälp. Bemanna
med sjuksköterska på plats (och eventuellt enhetschef) även på
helger.
Hela det annorlunda året har det gemensamma målet, att ge god
omsorg och vård under pandemin, påverkat vår förmåga att snabbt
och synkat göra det bästa möjliga för våra invånare tillsammans.
Hur ser den geriatriska kompetensen ut inom vår verksamhet?
I avdelningen för sjuksköterskor finns idag 99 sjuksköterskor med
allmänkompetens och 35 med specialistkompetens inom områdena
distriktssköterska och sjuksköterska med specialistkunskap inom
äldreområdet. Tre personer är äldresjuksköterskor, övriga är
distriktsköterskor och en har dubbelkompetens. Vi har idag inga
specialistundersköterskor med äldrekompetens.
All personal har tillgång till utbildningar runt diabetes hos äldre och
’Demens ABC’.
Det finns en god kompetens i arbetsterapeut – och
fysioterapeutgruppen när det gäller äldres hälsa. Ett flertal har lång
erfarenhet av området eftersom de har arbetat länge i kommunen och
geriatrisk rehabilitering är vårt huvuduppdrag. Många har samlat på sig
utbildningar, både poängkurser och andra kurser längs med vägen.
På ledningsnivå inom Kommunrehab finns kompetens på masternivå
inom fysioterapi med inriktning mot gerontologi, vilket påverkar
förståelse och ledning inom verksamheten.
Vilken kunskapsinhämtning och kompetensutveckling görs inom det
geriatriska fältet?
Professionernas kunskapsinhämtning och kompetensutveckling är inte
på förhand definierad mot något särskilt medicinskt fält utan styrs av
det behov som uppstår inom verksamheterna. Målgruppen äldre är stor
och kunskapen kring äldre måste anses vara god men den behöver
utvecklas över tid.
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Anser professionen sig ha tillfyllest med geriatrisk kompetens inom
samtliga yrkesprofessioner? Om inte, vart är behovet av ytterligare
kompetensförstärkning inom området?
Personalen inom verksamheterna som vårdar mest äldre behöver mer
kompetens inom geriatrik. Det gäller både undersköterskor och
sjuksköterskor. Båda yrkesgrupperna kan kompetensutveckla sig inom
området i dag.
Inom särskilt boende behövs fler sjuksköterskor med geriatrisk
specialistkompetens. Dock behövs även distriktssköterskor med
kunskap inom folkhälsa, förebyggande och med kompetens för att
ordinera vaccin. Även distriktssköterskeutbildningen innehåller en del
som handlar om äldres hälsa och ohälsa.
Inom ordinärt boende är det önskvärt med en del äldresjuksköterskor
men också många distriktssköterskor. Där finns också ett behov av
sjuksköterskor med goda kunskaper inom avancerad hemsjukvård och
palliativ vård, som tidsmässigt tar upp en ganska stor del av den
verksamheten.
Inom omsorg funktionsnedsättning finns det behov av
distriktssköterskor, gärna med erfarenhet av vård och omsorg av
personer med funktionsvariation. Sjuksköterskor kan skaffa sig fler
specialistkompetenser så en kombination av distriktssköterska och
någon annan för verksamheten lämplig specialisering är det optimala.
Det finns ingen i fysoterapi- eller arbetsterapigruppen med
master/magister-utbildning i ämnet, eller någon som har
specialistutbildning enligt den specialistordning som Sveriges
Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna har satt upp.
Har vi någon komptensplanen framåt för att se över behovet av denna
kunskap inom omsorgens verksamhet för att täcka upp och kunna möta
ökade behov?
Under året pågår ett uppdrag från internbudget 2021 för att utreda
behov och möjligheter till fler av både specialistsjuksköterskor och undersköterskor.
Varje år beslutar ledningsgruppen om en utvecklingsplan med ett antal
prioriterade utbildningar som ska tillhandahållas, för både nyanställda
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och mer rutinerade medarbetare. Planen baseras på verksamhetens
behov.
Yrkanden
Anna Zelvin (KD) med instämmande av Julia Berg (S):
Bifall till arbetsutskottet förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och finner att
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 38

Dnr 294792

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

•

•
•
•
•

Nuläge runt Covid-19:
o Det finns 14 omsorgstagare med konstaterd Covid-19, varav
4 vårdas vid Covid-enheten på Evelid. Några individer har
varit fullt vaccinerade. Sjukdomssymptomen är generellt
lindrigare än tidigare.
o Det rapporteras i nuläget inga bemanningssvårigheter.
o Påminnelse om gällande rekommendationer och att följa
dem ges på kommunens intranät
Deltagande i kommunens uppmärksammande av Pride-veckan:
omsorgsförvaltningen kommer ha skyltar på cyklar,
magnetdekaler på bilar, samt flaggor hissade vid
verksamhetslokalerna
Kommande delegationsbeslut gällande upphandling av
trygghetslarm vid Evelid, Bågen, Hagalund, samt Solgården för
att täcka omedelbara behov
Antal verkställda platser i särskilt boende samt antal beslutade
timmar respektive verkställda ärenden inom hemvården
Förvaltningens resultat i kommunens Temperaturmätare för
årets första kvartal
Olika licenser för medarbetarnas användande av programvara

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
23 (26)

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2021-04-28

§ 39

Dnr 294794

Information från ledamöter
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Ulf Hedin (M), ordförande, informerar om genomfört digitalt
studiebesök vid det särskilda boendet Hagalund och rekommenderar
ledamöter och ersättare att använda möjligheten att delta vid
kommande besök.
Lars Rejdnell (L) tillägger att det var ett väl förberett och givande besök.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
24 (26)

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2021-04-28

§ 40

Dnr 298215

Frågor ifrån ledamöter och ersättare
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Margareta Jonsson (C) frågar om det är högre personalomsättning bland
enhetscheferna än vanligt.
Ewa Ekman, förvaltningschef, svarar att det ser ut som vanligt. Det är
inte ovanligt att chefer byts på enheter då många i yrkesgruppen är
yngre personer som exempelvis blir föräldralediga.
Carin Högstedt (V) frågar om vad som gäller för arvoden vid studiebesök.
Henrik Mohlin, förvaltningssekreterare, svarar att studiebesök ersätts på
samma sätt som sammanträden, enligt kommunens
arvodesbestämmelser för förtroendevalda.
Julia berg (S), andre vice ordförande, frågar vad som avses med följande
formulering i nämndens internbudget för 2021:
En uppföljning görs under 2021 av beslutet vad gäller biståndsbedömning
gällande särskilt boende.
Ewa Ekman, förvaltningschef, svarar att förvaltningen under året följer
inkomna ansökningar, samt beslut om beviljande respektive avslag,
gällande biståndsansökningar om plats på särskilt boende.
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§ 41

Dnr 294793

Övrigt
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Anna Zelvin (KD), förste vice ordförande, framför ett önskemål att
nämndens sammanträdesdagar kommande år planeras så att de i så liten
utsträckning som möjligt inte sammanfaller med regionfullmäktiges
sammanträdesdagar, så att det uppstår svårigheter för förtroendevalda
med uppdrag vid bägge att tjänstgöra på bägge sammanträdena.
Ulf Hedin (M) svarar att kommunens sammanträdesdagar planeras
utifrån det ekonomiska eventuellt inte onsdag.
Gunnel Jansson (MP) framför att det är viktigt att sammanträdena
normalt planeras till samma veckodag för att skapa förutsägbarhet.
Julia Berg (S), andre vice ordförande, instämmer att det är viktigt att
nämnden inte planeras till samma datum som regionfullmäktige då
regionfullmäktige är en folkvald församling.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
26 (26)

