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§ 127

Dnr 2020-00017

Information och utbildning till omsorgsnämnden
2020
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Lovisa Bloom, placeringskoordinator vid Evelid, samt Niklas Lorentzson,
verksamhetutvecklare vid omsorgsförvaltningens utvecklingsavdelning,
informerar om arbetet med att koordinera vårdplanering och
placeringar ifrån Evelid.
Erik Håkansson, projektledare vid kommunledningsförvaltningens
planeringsavdelnings lokalförsörjningsgrupp, ger en redogörelse för
lokaler som omsorgsnämnden kommer att hyra vid Hofs Park.
Ellen Bringevik, upphandlare vid kommunledningsförvaltningens
ekonomiavdelnings upphandlingsenhet, informerar om kommande
upphandling av socialadministrativt verksamhetssystem.
Sven Lind, avdelningschef för omsorgsförvaltningens
utvecklingsavdelning, informerar om digitala verktyg och digitalisering
inom omsorgsnämndens verksamhetsområde.
Åsa Spjutare, verksamhetscontroller och socialt ansvarig samordnare vid
avdelningen för uppdrag och uppföljning, informerar om arbetet med
omsorgsnämndens internbudget för 2021.
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§ 128

Dnr 2020-00018

Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden
2020
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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§ 129

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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§ 130

Dnr 2020-00027

Redovisning av ekonomiskt utfall för
omsorgsnämnden till och med oktober med prognos
för helåret 2020, samt ekonomirapport från
omsorgschef
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer ekonomisk månadsrapport för oktober
2020, med helårsprognos.
Bakgrund
Kristina Lindstedt, controller vid kommunledningsförvaltningens
ekonomiavdelning, redogör för genomförd ekonomisk uppföljning till
och med oktober 2020 med helårsprognos för omsorgsnämnden. I
nuläget ser nämnden ut att gå emot ett fortsatt resultat i balans, men
osäkerhet kvarstår runt effekterna av Covid-19-pandemin, eftersökta
statsbidrag för att kompensera kommunens merkostnader för denna har
inte tagits med i prognosen.
Carola Dahlqvist, omsorgschef för omsorg funktionsnedsättning,
informerar om det ekonomiska utfallet till och med oktober inom
hennes verksamhetsområde.
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§ 131

Dnr 2019-00080

Återrapportering av uppdrag till förvaltningschef
att förankra uppdaterad synpunktshantering i
verksamheten
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Omsorgsnämnden har i § 27/2020, gällande skrivelse till
omsorgsnämnden ifrån Anna Zelvin (KD) och Ulf Hedin (M) om att stärka
kommunikationen med omsorgstagare och anhöriga, beslutat att uppdra
åt förvaltningschefen att förankras den uppdaterade hantering av
synpunkter som fanns bilagd i ärendet i hela verksamheten.
Återrapportering ska göras till nämnden under året, efter att arbetet
implementerats.
Omsorgsnämnden har i § 27/2020, gällande skrivelse till
omsorgsnämnden ifrån Anna Zelvin (KD) och Ulf Hedin (M) om att stärka
kommunikationen med omsorgstagare och anhöriga, beslutat att uppdra
åt förvaltningschefen att förankras den uppdaterade hantering av
synpunkter som fanns bilagd i ärendet i hela verksamheten.
Återrapportering ska göras till nämnden under året, efter att arbetet
implementerats.
Dokumentet som anger vad som gäller och ska göras kring
synpunktshantering vid omsorgsförvaltningen utgår från följande tre
delar:
1. Hur synpunkter lämnas
2. Hur synpunkter hanteras inom förvaltningen
3. Samlad analys och rapportering av synpunkter
Fråga i Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg om
omsorgstagaren vet var hen kan vända sig med synpunkter
Sedan år 2012 finns nationell statistik över olika kommungruppers och
enskilda kommuners resultat i Socialstyrelsens årliga
brukarundersökning ’Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?’.
En av frågorna som ingår i undersökningen lyder: ”Vet du vart du ska
vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på
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hemtjänsten/äldreboendet?”. Den svarande kan välja mellan tre
svarsalternativ:




Ja
Delvis (för vissa frågor men inte andra)
Nej

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 95/2020 föreslagit omsorgsnämnden besvara
skrivelsen i enlighet med förvaltningschefens förslag.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 5 november redogjort
för ärendet och förslagit omsorgsnämnden att godkänna redovisningen
av uppdraget. Av skrivelsen framgår att under innevarande år har varje
enhet uppdragits att arbeta med följande åtgärder:





I välkomstssamtal säkerställa att alla omsorgstagare och deras
närstående får information om var man kan vända sig med
synpunkter
Alla enheter ska informera anhöriga, vid anhörigträffar minst
årligen och använda synpunkter i sitt systematiska
kvalitetsarbete
Alla medarbetare ska veta hur man hanterar synpunkter och vart
man ska hänvisa en anhörig/god man med synpunkter
Synpunktshantering ska vara en del av förvaltningens
kvalitetsarbete och ska diskuteras på kvalitetsråd

Det är av största vikt att arbetssätt och innehåll i förvaltningens
synpunktshantering är kända och följs på varje enhet. Med anledning av
att anhörigträffar inte har kunnat genomföras sedan i mars 2020 så
fortsätter arbetet med synpunktshantering även framöver.
Uppföljning av rutinerna har skett genom avstämning med
omsorgschefer och genom att följa resultat i undersökningen ”vad
tycker de äldre om äldreomsorgen”? Av en jämförelse med riket, större
stadskommuner, och Kronobergs län framgår att kommunens resultat
generellt sett är jämförbara med dessa grupper, men att de varit något
svagare inom hemvården ett par år tillbaka.
Omsorgsnämnden riktlinjer gällande synpunktshantering
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§ 132

Dnr 2020-00076

Skrivelse ifrån Julia Berg (S) om att brott mot
meddelandefriheten ska utgöra hävningsgrund för
avtal med privat utförare
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden besvarar skrivelsen med att besluta att lägga till
brott mot lag om meddelarskydd som ett exempel på vad som kan
utgöra grund för hävning av avtalet i kommande förfrågningsunderlag
och avtal vid upphandling av privata utförare.
Bakgrund
Julia Berg (S) har inkommit till omsorgsnämnden med en skrivelse där
hon föreslår omsorgsnämnden att besluta
att förändra avtalen med privata utförare av vård och omsorg så att
brott mot samtliga delar av meddelarfriheten ses som tillräckligt
allvarliga för att avtalet kan hävas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 96/2020 föreslagit omsorgsnämnden besvara
skrivelsen i enlighet med förvaltningschefens förslag.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 5 november redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
gällande lagar och föreskrifter för aktuell verksamhet ska följas oavsett
om den specifika lagstiftningen speciellt nämns i avtalet. Vid avtalsbrott
av väsentlig betydelse eller vid upprepade händelser äger part rätt att
häva avtalet. Innan hävning sker ska anordnaren beredas tillfälle att
inkomma med en skriftlig förklaring/rättelse. Den skriftliga
förklaringen/rättelsen kan utgöra grund för att inte häva avtalet.
Kommunjurist har tagit fram avtalsskrivning avseende hävning av avtal
som i förfrågningsunderlag/avtal för LOV samt förfrågningsunderlag för
upphandlingar enligt LOU är formulerad enligt nedan:
Om någon part inte fullgör sina åtaganden enligt avtalet och efter
anmodan inte inom 30 dagar vidtar rättelse får drabbad part antingen
avhjälpa bristen på motpartens bekostnad eller göra avdrag på
ersättningen/motsvarande.
Kommunjurist avråder från att omförhandla gällande avtal då
kommunen ensidigt kommer behöva säga upp gällande avtal för att föra
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in klausuler. Det blir ett stort jobb med risk för att kommunen drar på
sig skadeståndsansvar, detta då bara för att föra in något som redan (i
mer allvarliga fall) bör täckas in av nuvarande avtal.
Vad gäller framtida avtal så ser jurist inte hinder till att föra stadganden
om hävning pga. brott mot lag om meddelarskydd. Detta bör då
lämpligen läggas till i den lista med exempel-uppräkning om vad om kan
utgöra grund för hävning av avtalet.
Yrkanden
Julia Berg (S), med instämmande av Ulf Hedin (M), Hannes Jónsson (SD),
samt Anna Zelvin (KD):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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§ 133

Dnr 2020-00078

Svar på skrivelse till omsorgsnämnden från
föreningsrepresentanterna i Växjö kommunala
pensionärsråd angående kontinuerliga träffar
mellan rådet och nämndens arbetsutskott
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden lämnar följande svar på skrivelsen:
Nämnden emotser att det nya anhörig- och omsorgstagarråd som
nämnden inrättat kommer att vara ett forum för den typ av
informationsutbyte och dialog på mer verksamhetsnära nivå, dock ej
individnivå, som skrivelsen efterfrågar. Nämnden välkomnar
föreningsrepresentanterna att delta på rådets träffar då det är öppet för
alla föreningar inom nämndens verksamhetsområde.
I övrigt har Pensionärsrådet till uppgift att verka för att företräda alla
äldre i kommunen på en strategisk nivå. I detta ingår att kunna lämna
synpunkter på kommunens samhällsplanering och i beslut som omfattas
av kommunens remissförfarande samt att kommunens facknämnder har
kännedom om möjligheten att remittera frågor till rådet. Nämnden vill
dock betona att det finns en skillnad mellan att föra en dialog och arbeta
med föreningarnas synpunkter på en strategisk nivå, och att samråda
med rådet inför varje enskilt beslut.
Den övergången av rådet från omsorgsnämndens till kommunstyrelsens
ansvarsområde som genomfördes på föreningsrepresentanternas
initiativ har bidragit till att skapa väsentligt förbättrade förutsättningar
för denna uppgift. Att omsorgsnämndens presidium, på initiativ av
rådets ordförande, deltar på rådets sammanträden säkerställer att vårdoch omsorgsfrågor inkluderas i rådets dialog på både politisk och
förvaltningsnivå. Till detta kommer att omsorgsfrågor redan idag får ett
stort utrymme i rådets dagordning.
Övergången innebär dock även att det nu är kommunstyrelsen och inte
omsorgsnämnden som företräder kommunen i rådet. Med hänsyn till
detta finner nämnden det tillrådligt att ej inrätta något ny mötesstruktur
vid sidan av pensionärsrådets ordinarie sammanträden och anhörig- och
omsorgstagarrådet, då det är av största vikt att kommunens dialog med
föreningarna hålls samlad i ett forum, att det inte uppstår otydlighet
runt vilka frågor som rådet hanterar var, samt att det även skulle
innebära att pensionärsföreningarna bereds en särställning jämfört med
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andra typer av föreningar vad gäller tillgången till de förtroendevalda
som ej går att motivera
Bakgrund
Växjö kommunala pensionärsråd
Växjö kommunala pensionärsråd är ett organ för överläggning, samråd
och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och
kommunen, som företräds av kommunstyrelsen. I rådet ingår för
närvarande representanter ifrån föreningarna Pensionärernas
Riksorganisation, Riksförbundet Pensionärsgemenskap, Svenska
Kommunalpensionärernas Förbund, samt SPF Seniorerna.
Från och med mandatperioden 2019-2022 är Växjö kommunala
pensionärsråd (KPR) politiskt knutet till kommunstyrelsen istället för
omsorgsnämnden. Beslutet fattades av kommunfullmäktige efter att de
föreningar som ingick i rådet inlämnat en skrivelse till kommunstyrelsen
om att genomföra ett sådant överförande. Av skrivelsen framgick att
KPR de tre senaste åren ansågs ha haft svårigheter att naturligt
betraktas som remissinstans i de frågor KPR:s reglemente och
socialtjänstlagen säger att de ska bevaka för att främja förutsättningarna
för goda levnadsförhållanden för de äldre.
Föreningsrepresentanterna i KPR informeras om kommande ärenden till
omsorgsnämnden genom att få en kopia av handlingarna som skickas ut
till ledamöter och ersättare i nämnden inför arbetsutskottets
sammanträde. Handlingarna skickas i princip alltid i mycket nära
anslutning till den tidpunkt då de sänts till de förtroendevalda.
Från och med oktober 2020 gäller att omsorgsnämndens presidium
deltar vid rådets möten i den utsträckning som övriga
förtroendeuppdrag medger detta. Presidiets medverkan är avsedd att
stärka informationen och dialogen kring omsorgsfrågor.
Omsorgsnämndens anhörig- och omsorgstagarråd
Omsorgsnämnden beslutade i § 115/2020 att inrätta ett anhörig- och
omsorgstagarråd. Rådet inrättades på uppdrag av kommunfullmäktige
efter initiativ i en motion ifrån Blågröna Växjö. I tjänsteskrivelsen till
ärendet 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
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Enkla minnesanteckningar ska föras, inga beslut, inte för
byråkratiskt, inga individärenden
Inga arvoden ska utgå till deltagarna

Aktuell skrivelse
Föreningsrepresentanterna i Växjö kommunala pensionärsråd har via
sammankallande i föreningarnas äldregrupp inlämnat en skrivelse till
omsorgsnämnden. I skrivelsen anges att den övergången av rådet från
omsorgsnämnden till kommunstyrelsen medfört att föreningarna
uppfattar sig ha tappat mycket av informationen från omsorgsnämndens
verksamhet som är av vikt för deras uppdrag när det gäller alla äldre i
Växjö kommun. Att ta del av handlingar och protokoll räcker inte.
Föreningsrepresentanterna önskar därför att få ha kontinuerliga möten
med omsorgsnämndens arbetsutskott för ömsesidig dialog, där
arbetsutskottets ordförande är sammankallande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 97/2020 föreslagit omsorgsnämnden att besluta i
enlighet med ordförandes förslag.
Ordförande har i en skrivelse daterad den 30 oktober redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö kommunala pensionärsråd
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§ 134

Dnr 294792

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








Nya löneavtal vid omsorgsförvaltningen och löneprocess för att
möjliggöra utbetalningar av ny lön till december
Sommarrekrytering inför 2021 startar i december
Omsorgsförvaltningens ledardag, som anordnades digitalt. Tema
var god nära vård och omsorg
Alla omsorgstagare som haft MKEF som utförare av
serviceinsatser har valt ny utförare
Utbildning av språkombud hos omsorgsförvaltningen
Planerad uppföljning från kommunens revisorer av tidigare
granskningar gällande biståndsbedömning inom äldreomsorgen
samt kontroll och uppföljning av enskilda utförare
Nuläge runt Covid-19:
o De flesta dagliga verksamheter är för tillfället stängda med
anledning av de nya allmänna råden för länet samt tidigare
erfarenheter vid genomförd smittspårning, integrerade
verksamheter är fortsatt öppna
o 20 omsorgstagare har konstaterad smitta, 8 vårdas vid
Covid-enheten på Evelid.
o Rekrytering görs till mobilt Covid-team
o Ökad smittspridning bland medarbetare. Extra
medarbetare rekryteras för att kompensera för ökad
smittspridning bland personer i arbetsför ålder samt
familjekarantän
o Restriktiv bedömning av ledigheter för medarbetare vid jul
och nyår
o Besöksstopp för särskilda boenden har fattats av
kommunstyrelsens arbetsutskott, förväntas förlängas,
samtidigt görs en ansökan av kommunstyrelsens
ordförande till Folkhälsomyndigheten om lokalt
besöksförbud
o Inspektionen för vård och omsorgs granskning av brister i
regionernas vård under pandemin: innehåller ingen
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kommunspecifik information. Granskningen av
kommunernas vård kommer i december.
Planerad lansering från Vidingehem av lägenheterna vid
trygghetsboendet i E-huset i Ingelstad
Vaccinering av medarbetare inför säsongsinfluensa:
100 medarbetare har önskat vaccinering, men vaccineringen har
pausats på grund av brist på vaccin.
Artikelserie i media om äldreomsorgen i Växjö kommun: det
ärende som redogjordes för har återgetts på ett sätt som inte
motsvarar faktiskt utförande, förvaltningen har inte beretts
möjlighet att kommentera uppgifterna innan publicering.
Förvaltningschef har vänt sig till tidningens nyhetschef med
synpunkter på hur reportaget har hanterats. Det är mycket
olyckligt att detta kan reflektera på bilden av hur verksamheten
bedrivs. Även den statistik som presenterade ur kommun- och
regiondatabasen Kolada bör förtydligas och sättas i sammanhang.
Utredningar enligt Lex Sarah:
o Utredning av en händelse med lyftsele pågår,
o Utredning av en händelse där en omsorgstagare
konsumerat rengöringsmedel är slutförd och föranleder
inte någon anmälan till Inspektionen för vård och omsorg
Utredningar enligt Lex Maria:
o En händelse gällande handhavande av patient med
hemdialys
o En händelse gällande fall som resulterade i höftfraktur
Omfattande synpunktshantering av synpunkter från anhörig
kommer att avslutas i veckan, återkopplas vid möte.
Det har blivit fler tomplatser i särskilt boende och något färre
omsorgstagare i hemvården, samt färre inskrivna i
hemsjukvården, andelen patienter med rehabinsatser har
normaliserats
Byte av journalsystem för hälso- och sjukvård till Regionens
system Cosmic. I nuläget väntas inga kostnader för detta,
berörda ser inga invändningar, påverkar inte kommungemensam
upphandling av socialadministrativt verksamhetssystem.
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§ 135

Dnr 294794

Information från ledamöter
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Ulf Hedin (M), ordförande, informerar om digitalt studiebesök hos
Borggårdens lokal för korttidsvistelse för barn inom omsorg
funktionsnedsättning. Ordförande, Carin Högstedt (V) samt Lars
Rejdnell (L), tackar för ett mycket bra besök.
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§ 136

Dnr 298215

Frågor ifrån ledamöter och ersättare
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Carin Högstedt (V), undrar om omsorgstagare inom äldreomsorgen får
kosttillskott av D-vitan, åtminstone under vintertid. Pernilla Wikelund
(SD) instämmer att det vore positivt om detta görs.
Ewa Ekman, förvaltningschef, svarar att frågan ska lämnas vidare till
dietist.
Pernilla Wikelund (SD), frågar om det är acceptabelt på sikt att ha ett
besöksstopp på särskilda boenden, särskilt med hänsyn till att ett större
problem kan vara bristande följsamhet till användning av
skyddsutrustning bland medarbetarna, samt undrar om genomförd
smittspårning visat att något fall orsakats av besök.
Ewa Ekman svarar att det under hela perioden det varit aktuellt har
gjorts undantag för särskilda händelser så som vård i livets slutskede,
och att det även finns möjlighet att beviljas undantag. Anhöriga som
framhärdar att göra besök kommer inte stoppas, men förväntas följa de
riktlinjer som finns. Riktlinjerna för användning av skyddsutrustning har
varierat, och det är möjligt att följsamheten brister i vissa fall, men det
gäller att vara försiktig med att dra slutsatser från ögonblicksbilder.
Syftet med smittspårning är främst att se i vilka sammanhang smittan
kan ha uppstått och kunnat spridas vidare.
Ulf Hedin (M), tillägger att stoppet inte införts för att anhöriga utgör en
större smittorisk än medarbetare, utan för att prioritera i verksamheten
då medarbetarna måste vara på plats och det samtidigt blir ett
merarbete att säkerställa att anhöriga följer nödvändiga
försiktighetsåtgärder.
Lars Rejdnell (L) frågar om det behöver göras mer för att möjliggöra
vissa kontakter mellan anhöriga och omsorgstagare, och konstaterar att
isolering på sikt skapar nya problem som nämnden måste hantera.
Ewa Ekman svarar att kontakt via bild på telefon eller läsplatta är en
möjlighet i vissa fall, samt att det kan variera om besöken är av störst
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betydelse för omsorgstagaren eller den anhörige. Det är viktigt att
arbeta proaktivt mot smittan och inte vänta på att smittan kommer in.
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§ 137

Dnr 294793

Övrigt
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Monica Lindfors (M), tackar för ett intressant första sammanträde hos
nämnden.
Ordförande tackar för hennes närvaro.
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