Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2020-12-16

Tid och plats

Digitalt, kl. 13:46-17:36

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)
Monica Lindfors (M), tjänstgörande ersättare för Anna
Gustbée (M), §§ 138-142
Anna Gustbée (M), §§ 143-159
Margareta Jonsson (C)
Lars Rejdnell (L)
Gunnel Jansson (MP)
Alije Mikullovci Kera (S)
Andreas Liljenberg (S)
Erika Lagergren (S)
Åsa Hjort (S), tjänstgörande ersättare
Carin Högstedt (V)
Hannes Jónsson (SD)

Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

Elaine Sandell Belin (M)
Gitten Öholm (KD)
Budimir Simic (M)
Monica Lindfors (M), §§ 143-159
Majja Almqvist Rieger (C), § 138 – del av § 156
Guje Larsson (MP)
Fitim Krasniqi (S)
Anders Westin (S)
Tomas Blad Lindahl (V)
Pernilla Wikelund (SD)

Tjänstepersoner

Ewa Ekman, förvaltningschef
Henrik Mohlin, förvaltningssekreterare
Åsa Spjutare, socialt ansvarig samordnare /
verksamhetscontroller, § 138
Ida Carlstedt, medicinskt ansvarig för rehabilitering /
verksamhetscontroller, § 138
Lena Tibblin, utredare, § 150

Övriga

Annika Johansson, verksamhetsstrateg
Två praktikanter vid omsorgsförvaltningen
Allmänheten, § 138 – del av § 142

Ordförandes signatur

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2020-12-16

Justering
Justerare

Julia Berg

Plats och tid

Omsorgsförvaltningen

Justerade paragrafer

§§ 138-159

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Henrik Mohlin

Ordförande

……………………………………
Ulf Hedin

Justerare

……………………………………
Julia Berg

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2020-12-16

_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
omsorgsnämndens protokoll från sammanträdet 2020-12-16 är justerat.
Anslagsdag

2020-12-21

Anslaget tas ner

2021-01-12

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

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2020-12-16

Förteckning över omsorgsnämndens ärenden
§ 138 Dnr 2020-00017

Information och utbildning till omsorgsnämnden 2020 ...................................... 6

§ 139 Dnr 2020-00018

Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden 2020 ............................... 7

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

§ 141 Dnr 2020-00027

Ekonomisk månadsrapport ........................................................................................ 9

§ 142 Dnr 2020-00081

Internbudget och patientsäkerhetsplan för omsorgsnämnden
för år 2021 ..................................................................................................................... 10

§ 143 Dnr 2020-00082

Internkontrollplan för omsorgsnämnden för år 2021 ......................................... 17

§ 144 Dnr 2020-00077

Yttrande över medborgarförslag om handläggning, kriterier och
information gällande biståndsansökningar om särskilt boende
enligt socialtjänstlagen ............................................................................................. 18

§ 145 Dnr 2020-00083

Uppföljning av omsorgsnämndens uppdrag till
omsorgsförvaltningen, samt inkomna skrivelser ifrån ledamöter
och ersättare, under 2020........................................................................................22

§ 146 Dnr 2019-00059

Uppföljning av kostnader för inköp till verksamhetslokaler ........................... 23

§ 147 Dnr 2019-00078

Föreningsbidrag och verksamhetsstöd inom omsorgsnämndens
verksamhetsområde................................................................................................... 25

§ 148 Dnr 2020-00084

Inriktningsbeslut - Lokaler för hemvård och daglig verksamhet,
Teleborg ........................................................................................................................ 29

§ 149 Dnr 2020-00085

Beslut om att starta lokalprojekt - bostad med särskild service,
Evedal ............................................................................................................................ 32

§ 150 Dnr 2016-00078
Beslut om huruvida avtal ska förlängas för drift av bostad med
särskild service, Segerstadsvägen 88-92............................................................. 34

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
4 (49)

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2020-12-16

§ 151 Dnr 2020-00072

Förfrågningsunderlag för upphandling av drift av bostad med
särskild service, Evedal 9 ........................................................................................... 37

§ 152 Dnr 2020-00073

Förfrågningsunderlag för upphandling av drift av tre bostäder
med särskild service på Gamla vägen, Fredrik Bondes väg och
Backagårdsvägen, Växjö ......................................................................................... 39

§ 153 Dnr 2020-00086
Beslut om möjligheten att justera omsorgsnämndens protokoll
digitalt............................................................................................................................. 41

§ 154 Dnr 2020-00074

Förslag till kommunfullmäktige gällande tillämpningsanvisningar
angående vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2021 ................. 43

§ 155 Dnr 2020-00075

Omsorgsnämndens sammanträdestider 2021 - Extra
sammanträde för arbetsutskottet i februari ...................................................... 45

§ 156 Dnr 294792

Förvaltningschefen informerar ............................................................................... 46

§ 157 Dnr 294794

Information från ledamöter ...................................................................................... 47

§ 158 Dnr 298215

Frågor ifrån ledamöter och ersättare ................................................................. 48

§ 159 Dnr 294793

Övrigt ............................................................................................................................. 49

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
5 (49)

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2020-12-16

§ 138

Dnr 2020-00017

Information och utbildning till omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Åsa Spjutare, socialt ansvarig samordnare och verksamhetscontroller vid
avdelningen för uppdrag och uppföljning, informerar om inkomna
handlingsplaner ifrån särskilda boenden i enskild regi utifrån
brukarundersökning för år 2020.
Ida Carlstedt, medicinskt ansvarig för rehabilitering och
verksamhetscontroller vid avdelningen för uppdrag och uppföljning,
presenterar sin nyinrättade tjänst vid förvaltningen.
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§ 139

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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§ 140

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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§ 141

Dnr 2020-00027

Ekonomisk månadsrapport
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer ekonomisk månadsrapport för november
2020.
Bakgrund
Det ekonomiska utfallet till och med november 2020 indikerar att
omsorgsnämnden kommer göra ett överskott om 7,3 miljoner kr, men
osäkerhet kvarstår runt effekterna av Covid-19-pandemin: eftersökta
statsbidrag för att kompensera kommunens merkostnader för denna har
inte tagits med i prognosen.
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§ 142

Dnr 2020-00081

Internbudget och patientsäkerhetsplan för
omsorgsnämnden för år 2021
Omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgsnämnden fastställer nämndens internbudget med
verksamhetsbeskrivning för 2021 och översänder den till
kommunstyrelsen.
2. Beslut om patientsäkerhetsberättelse för nämnden fattas i
samband med behandling av nämndens
patientsäkerhetsberättelse.
Reservation
Julia Berg (S), reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande
och lämnar följande skriftliga reservation:
Omsorgsnämndens budget för 2021 förstärks ekonomiskt, mycket tack vare
statsbidrag. Socialdemokraterna har tillsammans med Vänsterpartiet
föreslagit ett antal åtgärder för säkrad kvalitet och förbättrad arbetsmiljö,
dessa har avslagits till förmån för en borgerlig budget.
Socialdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för
det egna yrkandet.
Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för Julia
Bergs (S) yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade gemensamt förslag till
internbudgeten för Omsorgsnämnden 2021, med 9 förbättringspunkter.
Inget förslag accepterades av den Blågröna majoriteten.
V+S ville bland annat sätta ett högre mål om minst 90 % följsamhet till
basala hygienrutiner. Detta är något som fått uppmärksamhet på grund
av pandemin. Nuvarande följsamhet ligger på 76 %. Vi ville sätta målet
minst 90 på väg mot 100 %.
Vi ville också återgå till fria enkla hjälpmedel (typ griptänger), som en
mycket enkel och billig förebyggande åtgärd, t ex för fallolyckor.
Ett språkstödsprogram för anställda med bristande kunskaper i svenska
stod också på vår lista.
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V+S ville se en plan för avveckling av LOV-boenden (Lagen om
valfrihetssystem) och därmed ge kommunen kontroll över dimensionering
av antal platser på särskilda boenden och slippa tomplatser och kostnader
för dessa.
Personalfrämjande förslag i vårt alternativ till internbudget är att
avskaffa delade turer och ”minutjakten” i hemtjänsten/hemvården till
förmån för en mer tillitsbaserad styrning, som bygger på förtroende för
medarbetarnas kompetens och erfarenheter, något som alla skulle tjäna på
– inte minst omsorgstagarna.
Vi föreslog också att Omsorgsnämnden ska ta fram förslag till
trygghetsbostäder och bostäder med särskild service tillsammans med
bostadsbolagen.
Sägas kan att de styrandes internbudget - med 45,8 milj kr mer än 2020
från kommunfullmäktige – har positiva sidor med vissa nya förbättringar.
Generösa statsbidrag har möjliggjort detta. Pandemin har avslöjat
generella brister i äldreomsorgen, som ingen regering kan blunda för.
Vi vänsterpartister reserverar oss till förmån för våra förslag till
förbättringar av internbudgeten.
201217
Carin Högstedt, (V)
Tomas B Lindahl, (V)
Hannes Jónsson (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat om budget för 2021 samt plan för
2022-2023 för Växjö kommun.
I budgeten framgår nämndernas budgetanslag för 2021 och riktningsmål,
nyckeltal och uppdrag. Beslutad internbudget ska översändas till
kommunstyrelsen.
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är varje vårdgivare skyldig att
senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsplan för
verksamheten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 117/2020 föreslagit omsorgsnämnden att besluta
att fastställa nämndens internbudget med verksamhetsbeskrivning för
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2021 och översänder den till kommunstyrelsen, samt att beslut om
patientsäkerhetsberättelse för nämnden fattas i samband med
behandling av nämndens patientsäkerhetsberättelse.
Förslag till internbudget för omsorgsnämnden 2021, inklusive
redogörelse för driftbudget och effektiviseringsåtgärder
Arbetsutskottet har i § 101/2020 föreslagit omsorgsnämnden att
fastställa nämndens internbudget med verksamhetsbeskrivning för 2021
och översänder den till kommunstyrelsen, samt att fastställa
omsorgsnämnden patientsäkerhetsplan för 2021.
Förslag till internbudget för omsorgsnämnden 2021, föredragen vid
arbetsutskottets sammanträde den 2 december utan redogörelse för
driftbudget och effektiviseringsåtgärder
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 25 november
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.
Förslag till patientsäkerhetsplan för omsorgsnämnden 2021
Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Bifall till förvaltningschefens förslag till internbudget med följande
ändringar och tillägg bland uppdragen:
•
•

•
•

•

Ta fram ett förslag på språkstödsprogram för anställda med
bristande kunskaper i svenska
Tillsammans med de kommunala bostads- och fastighetsbolagen
ta fram förslag på trygghetsbostäder och bostad med särskild
service
Införa internt service- och extrapersonal för avlastning av
personal på kommunala särskilda boenden.
Ta fram en plan för avveckling av LOV inom särskilt boende.
Personer som fått särskilt boende biståndsbedömt och beviljat
ska i första hand bli erbjuden plats på kommunalt boende enligt
närhetsprincipen.
Utred behovet av och ta fram förslag på förändrad organisation,
arbetssätt och kompetens med utgångspunkt i den kommunala
hälso- och sjukvårdens omställning till God nära vård och En
sammanhållen god och nära vård för barn.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
12 (49)

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2020-12-16

•

•
•
•

Avskaffa minutjakten och implementera ett tillitsbaserat
arbetssätt i hemtjänsten som bygger på förtroende för
medarbetarnas kompetens och erfarenhet
Fria enkla hjälpmedel
Avskaffa delade turer
Införa mål om 90 procent följsamhet till basala hygenrutiner

Suzanne Frank (M) med instämmande av Lars Rejdnell (L), Anna
Zelvin (KD), Gunnel Jansson (MP) samt Margareta Jonsson (C):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Hannes Jónsson (SD):
Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg och ändringar
avseende strategisk inriktning för process ’Stödja individer och främja
ett tryggt och självständigt liv’ respektive uppdrag:
Äldre och sjuka Växjöbor ska ha tillgång till en föredömlig omsorg. De
ska känna sig trygga i sin omgivning och känna att kommunen sätter
dem i första rummet. Sverigedemokraterna kan inte acceptera att äldre
och sjuka dör ensamma, slutar sina liv i social isolering eller känner stark
oro eller stress av brister inom omsorgen. Alla människor ska kunna
åldras med värdighet. Den som har svårt att klara sig själv, blir sjuk eller
av åldersskäl, ska kommunen erbjuda den hjälp och service som behövs
för ett tryggt och meningsfullt liv. När vård och omsorgsbehovet ökar
ska alla veta eller tidigt få information om vilka boende och stödformer
som finns. Så långt det går ska man kunna bo kvar i sin invanda miljö.
Ingen ska på grund av ålderdom eller sjukdom tvingas till uppbrott från
husdjur, vänner och anhöriga. Tillgången till kategoriboende med
husdjursprofil bör eftersträvas. Verksamhet med speciellt utbildade
terapihundar som kontinuerligt besöker de gamla inom äldreomsorgen
ska användas flitigare. Sverigedemokraterna gör en satsning med 10
miljoner extra till kvalitetshöjande åtgärder i omsorgen. Brister som
belysts av pandemin måste åtgärdas och får inte upprepas. Lager ska
fyllas med adekvat mängd skyddsutrustning för att säkerställa att vi
klarar av en längre tids pandemisk situation. Tid och kraft ska läggas på
att säkerställa rutiner och kontakter med primärvård. Ensamhet måste
regelbundet följas upp och motverkas. Omsorgen behöver fler och
utbildad personal som bidrar till att Växjö kommuns omsorgstagare ges
rätt och adekvat vårdinsats i boende och kommunens tjänster.
Omsorgstagare och anhöriga ska kunna vara trygga att kontakt tas för
rätt medicinering och att omsorgen säkerställer ett kvalitativt liv och
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vårdbehov. Det är inte värdigt att omsorgstagare möts av stressad och
utmattad personal. Digitalisering är ett verktyg och hjälpmedel kan
motverka både omsorgstagarens och personalens stress. Idag lider allt
fler äldre av psykisk ohälsa och behöver få tillgång till
specialistpsykiatrins kompetens. En allt större del av vårdansvaret har av
ekonomiska skäl lämpats över på de äldres anhöriga. Merparten av all
vård och omsorg av äldre personer ges av anhöriga. Anhöriga är
kommunens resurs men trots att den som vårdar ofta är äldre själv,
väljer de sällan att utnyttja sin lagstadgad rätt till hemvårdsbidrag.
Sverigedemokraterna menar att kommunen har skyldighet att upplysa
anhörigvårdare om sådan rätt. Kraven på biståndsbedömningar behöver
bli mänskligare. Det bör även i högre grad finnas möjligheter att bo med
livspartner även om denna i grunden inte är i samma behov av
seniorboende. För att minska trycket på de särskilda boendena bör en
kraftig utbyggnad av trygghets- och seniorboenden ske. Matens
anpassning, kvalitet och tillagningssätt är av stor betydelse både för de
äldres samt för skolbarnens välbefinnande och hälsa. Fryst och kyld mat
som värms i mikrovågsugnar ska inte förekomma inom välfärden.
Uppdrag
Finansiering
Kvalitetshöjning som ex längre
10 Mkr
tids lager basal hygien, minska
äldres ensamhet, personal,
demenshundar etc
Öka omsorgsverksamhetens
Inom ram
tillgång till specialpsykiatrins
kompetens
Säkerställ god språkkunskap i
Inom ram
svenska vid anställning i
omsorgsförvaltningen. Verka för
god språkkunskap i svenska
hos redan anställda.
Verka för höjd kvalitet och ökad
Inom ram
valfrihet utan helvegetariska
dagar för måltider i omsorgen
Utred kostnaden för att erbjuda
Inom ram
fast heltidsanställning till all
personal, även den med längre tid
sammanhängande
timtjänstarbete i
omsorgsförvaltningen.
Utred förutsättning och kostnad
Inom ram
för att maximera antalet
fastanställd personal, i varierad
tjänstgöringsgrad.
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Verka för möjlighet till särskilt
boende med husdjursprofil i
kommunen
Verka för fler trygghets- och
seniorboenden i hela kommunen
Säkerställ att anhöriga upplyses
om lagstadgad rätt till
hemvårdsbidrag.

Inom ram
Inom ram
Inom ram

Beslutsordning
Ordförande frågar om nämnden antar Suzanne Franks (M) yrkande och
finner att nämnden antar yrkandet.
Ordförande frågar om nämnden antar Julia Bergs (S) yrkande och finner
att yrkandet inte antas.
Ordförande frågar slutligen om nämnden antar Hannes Jónssons (SD)
yrkande och finner att yrkandet inte antas.
Omröstning begärs.
Ordförande utser Suzanne Franks (M) yrkande till huvudförslag i
omröstningen.
Ordförande ställer Julia Bergs (S) yrkande mot Hannes Jónssons (SD)
yrkande och konstaterar att Julia Bergs (S) yrkande ska vara motförslag
mot Suzanne Franks (M) yrkande vid omröstningen.
Ordförande godkänner följande beslutsordning för omröstningen:
Ja för bifall till Suzanne Franks (S) yrkande.
Nej för bifall till Julia Bergs (S) yrkande.
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Omröstningsresultat
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag med 8 ja-röster mot 6 nej-röster. En ledamot avstår ifrån att
rösta för något förslag.
Ledamöter

Ersättare som
tjänstgör

Anna Zelvin (KD)
Julia Berg (S)
Alexander Modell (M)
Suzanne Frank (M)
Monica Lindfors (M)
Margareta Jonsson (C)
Lars Rejdnell (L)
Gunnel Jansson (MP)
Alije Mikullovci Kera (S)
Andreas Liljenberg (S)
Erika Lagergren (S)
Åsa Hjort (S)
Carin Högstedt (V)
Hannes Jónsson (SD)
Ulf Hedin (M), ordförande
Omröstningsresultat

Jaröst
JA

Nejröst

Avstår

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

6

1

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
16 (49)

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2020-12-16

§ 143

Dnr 2020-00082

Internkontrollplan för omsorgsnämnden för år 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer intern kontrollplan 2021 enligt förslag.
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt område se
till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige
har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Enligt
kommunfullmäktiges fastställda reglemente för intern kontroll ska
nämnd eller styrelse senast under januari månad varje år upprätta en
intern kontrollplan för innevarande år.
Som underlag till den interna kontrollplanen har en övergripande riskoch väsentlighetsanalys tagits fram. Riskanalysen ska bidra till att
omständigheter som påverkar omsorgsnämndens förmåga att nå mål
och fullgöra uppgifter identifieras och att de största och mest relevanta
riskerna hanteras på lämpligt sätt.
Risker med höga värden där det behövs en särskild granskning har tagits
med i förslag till intern kontrollplan (se bilaga). Syftet med dessa
granskningar är att kontrollera/ säkerställa/ utvärdera att rutiner
fungerar och i nästa steg vidta förbättringsåtgärder.
Beslut om koncerngemensamma granskningar fattas i februari 2021 och
kommer då att föras in i omsorgsnämndens internkontrollplan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 102/2020 föreslagit omsorgsnämnden att
fastställa intern kontrollplan 2021 enligt förslag.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 18 november redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut.
Förslag till internkontrollplan för omsorgsnämnden 2021
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§ 144

Dnr 2020-00077

Yttrande över medborgarförslag om handläggning,
kriterier och information gällande
biståndsansökningar om särskilt boende enligt
socialtjänstlagen
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden lämnar följande yttrande:
1.

Nämndens biståndshandläggare gör redan idag en så fullständig
utredning som det är möjligt, för att den sökande ska få de
insatser hen behöver. Alla myndigheter har en skyldighet att
arbeta enligt det som kallas för officialprincipen, som finns
stadgad i förvaltningslagen och innebär att ärenden ska utredas i
den omfattning deras beskaffenhet kräver. I detta ingår att
handläggarna om det behövs ska verka för att den sökande
förtydligar eller kompletterar sin ansökan, t.ex. genom att ställa
frågor till personen eller dennes företrädare. Genomförd
utredning kommuniceras alltid med den sökande för synpunkter
och tillägg innan beslut fattas. I de fall där en sökande inte
beviljas plats i särskilt boende är personen normalt berättigad till
insatser ifrån hemvården.
2. De kriterier som finns idag för bedömning av behovet av plats i
särskilt boende har tagits fram för att följa lagstiftning och
vägledande rättspraxis. Nämnden bedömer att de kriterier som
beslutats i nuläget också är de mest lämpliga.
3. Både nämndens rutiner för biståndshandläggning och kriterier
för bedömning säkerställer, tillsammans med en klarare
arbetsprocess för handläggarna, att det blivit en mer likvärdig
och rättssäker handläggning av ansökningar om plats i särskilt
boende.
4. Kriterierna finns på hemsidan, i nämndens vägledning för
biståndsbedömning, men det ska ses över om de bör finnas på ett
mer lättåtkomligt ställe än enbart som del av ett större dokument
Reservation
Julia Berg (S), reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande.
Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för Julia
Bergs (S) yrkande.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige har mottagit ett medborgarförslag som bl.a. gäller
handläggning, kriterier och information gällande biståndsansökningar
om särskilt boende enligt socialtjänstlagen. Fullmäktige har översänt det
till omsorgsnämnden för yttrande.
Förslagen gällande biståndsbedömning av ansökningar till särskilt
boende är i korthet att:
• Ändra rutinerna för handläggning av ansökan om särskilt boende,
då förslagsställaren menar att det i vissa fall inte inhämtas
tillräckligt mycket information från den sökande.
• Ändra nämndens kriterier för biståndsbedömningsbedömning av
rätten till plats i särskilt boende, efter en remiss till
pensionärsföreningarna och Växjö kommunala pensionärsråd
• Att efter genomförd remissrunda formulera nämndens nya
kriterier för biståndsbedömningsbedömning av rätten till plats i
särskilt boende enkelt och tydligt och lägga ut dessa på
kommunens hemsida.
Förslaget tar även upp att stärka det kommunala pensionärsrådets roll
genom att införa ett äldreperspektiv i alla kommunala frågor.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 10 december redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut.
Arbetsutskottet har i § 103/2020 föreslagit omsorgsnämnden att besluta
enligt förvaltningschefens förslag i skrivelse daterad den 26 november.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 26 november
redogjort för ärendet och lämnat följande förslag till yttrande:
1.

Nämndens biståndshandläggare gör redan idag en så fullständig
utredning som det är möjligt, för att den sökande ska få de insatser
hen behöver. Alla myndigheter har en skyldighet att arbeta enligt
det som kallas för officialprincipen, som finns stadgad i
förvaltningslagen och innebär att ärenden ska utredas i den
omfattning deras beskaffenhet kräver. I detta ingår att
handläggarna om det behövs ska verka för att den sökande
förtydligar eller kompletterar sin ansökan, t.ex. genom att ställa
frågor till personen eller dennes företrädare. Genomförd utredning
kommuniceras alltid med den sökande för synpunkter och tillägg
innan beslut fattas.
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2. De kriterier som finns idag för bedömning av behovet av plats i
särskilt boende har tagits fram för att följa lagstiftning och
vägledande rättspraxis. Nämnden bedömer att de kriterier som
beslutats i nuläget också är de mest lämpliga.
3. Både nämndens rutiner för biståndshandläggning och kriterier för
bedömning säkerställer, tillsammans med en klarare arbetsprocess
för handläggarna, att det blivit en mer likvärdig och rättssäker
handläggning av ansökningar om plats i särskilt boende.
4. Kriterierna finns på hemsidan, i nämndens vägledning för
biståndsbedömning, men det bör eventuellt ses över om de ska
finnas på något mer lättåtkomligt ställe än enbart som del av ett
större dokument.
Av skrivelsen framgår att alla myndigheter har en skyldighet enligt
förvaltningslagen att utreda ett ärende i den omfattning som dess
beskaffenhet kräver (23 § FL). Detta kallas för officialprincipen och
innebär vidare att myndigheten om det behövs ska verka för att den
enskilde förtydligar eller kompletterar en ansökan, t.ex. genom att ställa
frågor till den enskilde. Det innebär ett ansvar för nämnden att se till att
utredningen blir så fullständig som krävs för att nämnden ska kunna
fatta ett beslut i det aktuella ärendet. Förutom att ge nämnden ett
korrekt och fullständigt beslutsunderlag syftar utredningen både till att
garantera den enskildes rättssäkerhet och insyn i handläggningen och
till att utgöra en grund för genomförandet av beslutade insatser.
Genomförd utredning kommuniceras alltid med den sökande för
synpunkter och tillägg innan beslut fattas. Den som får ett avslagsbeslut
är inte av detta förhindrad från att göra en ny ansökan, för att
exempelvis inlämna ytterligare information. Rättspraxis ligger till grund
för kriterierna som de ser ut idag. Kriterierna följer lagstiftning och
vägledande domar på kammarrättsnivå. De förtydligade kriterierna
tillsammans med en klarare arbetsprocess kommer leda till mer
likvärdig och rättssäker handläggning av särskilt boende. Kriterierna
finns på hemsidan, men det bör kanske ses över om de borde ligga på
något mer lättåtkomligt ställe än enbart i vägledningen
Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Bifall till arbetsutskottet förslag med ändringen att följande mening
stryks i punkt 2:
Nämnden bedömer att de kriterier som beslutats i nuläget också är de
mest lämpliga.
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Ulf Hedin (M):
Bifall till förslaget i förvaltningschefens skrivelse daterad den 10
december.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och konstaterar att
omsorgsnämnden beslut enligt förvaltningschefens förslag.

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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§ 145

Dnr 2020-00083

Uppföljning av omsorgsnämndens uppdrag till
omsorgsförvaltningen, samt inkomna skrivelser ifrån
ledamöter och ersättare, under 2020
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar redovisningen.
Bakgrund
Sammanställning av:
•

•

Beslut som fattats av omsorgsnämndens vid något av 2020 års
sammanträden, som innebar att ett uppdrag gavs till
omsorgsförvaltningen, samt status på genomförande av
uppdraget.
Inkomna skrivelser ifrån ledamöter (från december 2019 fram till
nu) samt om och när dessa har behandlats av nämnden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 104/2020 föreslagit omsorgsnämnden att notera
redovisningen.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
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§ 146

Dnr 2019-00059

Uppföljning av kostnader för inköp till
verksamhetslokaler
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen.
Bakgrund
Nämnden har i § 59/2020 fattat ett investeringsbeslut, om inköp till
verksamhetslokaler hörande till nämndens tidigare beslut § 123/2019
om nya verksamhetslokaler enligt följande:
•
•

•

Nya arbetsplatser för kommunrehab samt hemvårdens
nattpatrull på Mejselgatan 4 i samma lokal som idag inhyser
förvaltningens hjälpmedelscentrum
Nya arbetsplatser för enhetschefer samt administrativ personal
vid omsorgfunktionsnedsättning, samt omsorgsförvaltningens
bemanningsenhet på Ljungadalsgatan 2A, i samma lokal som idag
inhyser förvaltningens myndighetsavdelning samt övriga
enhetschefer och administrativ personal.
Verksamhetslokal för korttidsvistelse inom omsorg
funktionsnedsättning vid Frustuguvägen 4

I nämndens beslut noterades att nämnden emotsåg en redovisning av
kostnaderna efter att verksamheterna flyttats till de nya lokalerna.
En sammanställning över var och ens inköpsbehov gjordes och inköpen
gjordes i samråd med upphandlingsavdelningen enligt gällande
upphandlingsrutiner.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 105/2020 föreslagit omsorgsnämnden att
godkänna redovisningen.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 26 november och
kompletterad den 10 december redogjort för ärendet och lämnat förslag
till beslut. Av skrivelsen framgår att kostnaderna för inköp till
verksamhetslokalerna enligt Omsorgsnämndens beslut i § 59/2020,
baserat på vid tillfället kända fakturor, har hållit sig inom ramen.

Verksamhet
Mejselgatan 4 plan 2
Ljungadalsgatan 2A,
plan 4
Frustuguvägen 4

Investeringsbeslut
1 530 000kr
660 000kr

Inköp
898 307kr
284 038kr

270 000kr

103 209kr
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§ 147

Dnr 2019-00078

Föreningsbidrag och verksamhetsstöd inom
omsorgsnämndens verksamhetsområde
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar följande gällande föreningsbidrag och
föreningsstöd inom nämndens verksamhetsområde:
•
•

•

•

att nämndens styrande dokument bygger på Växjö kommuns
riktlinjer för föreningsbidrag och föreningsstöd.
Att det av omsorgsnämnden beslutade budgetanslaget till
föreningsbidrag och föreningsstöd utgör tak för varje års
utbetalningar. Om anslaget inte räcker till samtliga sökande
föreningar eller andra organisationer som är bidragsberättigade
görs en procentuell reducering av hela bidraget, grundbidrag
såväl som medlemsbidrag.
att uppdra åt förvaltningschefen att utreda möjligheten att
koppla beviljande av föreningsbidrag och föreningsstöd till någon
motprestation i form av samverkansavtal inom
omsorgsnämndens verksamhetsområde, samt ta fram förslag till
modell för detta
att fastställa reviderad delegationsordning avseende
föreningsbidrag och verksamhetsstöd enligt förvaltningschefens
förslag

Reservation
Julia Berg (S), reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande.
Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för Julia
Bergs (S) yrkande.
Bakgrund
Hanteringen av föreningsbidrag till pensionärsföreningar och
handikappföreningar överfördes fr o m 2018 från omsorgsförvaltningen
till kultur-och fritidsförvaltningen. Syftet var att Växjö kommuns
bidragshantering för alla föreningar skulle samordnas och hanteras
gemensamt för att skapa ”en väg in”. 2020 flyttades hanteringen av
föreningsbidrag till pensionärsföreningar och handikappföreningar
tillbaka till omsorgsförvaltningen. Ramjustering är gjord i budgeten
innebärande att 1.015.000:- är överflyttade från kultur-och
fritidsnämnden till omsorgsnämnden (kultur och fritidsnämndens beslut
§ 35/2019).
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Växjö kommuns allmänna regler för bidrag och stöd till föreningar har
reviderats och beslutats av kommunstyrelsen i mars 2020 (§ 72).
Växjö kommuns föreningsbidrag och stöd kan sökas av föreningar med
verksamhet som bidrar till en meningsfull fritid, bryter isolering och
främjar integration samt värnar intressen och demokratiska rättigheter.
Föreningen ska även ha sitt säte och bedriva verksamhet i Växjö
kommun samt uppfylla fastställda regler för att bli bidrags/stödberättigad förening. Det reviderade regelverket träder i kraft fr o
m 2021 och kommunstyrelsen har hemställt till alla nämnder som
beslutar om föreningsbidrag och föreningsstöd att innan 1 januari 2021
revidera och förnya sina styrande dokument för sina specifika
föreningsbidrag och föreningsstöd. Syftet är att säkerställa att dessa
bygger på Växjö kommuns riktlinjer för föreningsbidrag och
föreningsstöd.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 106/2020 föreslagit omsorgsnämnden att besluta
följande gällande föreningsbidrag och föreningsstöd inom nämndens
verksamhetsområde:
• att nämndens styrande dokument bygger på Växjö kommuns
riktlinjer för föreningsbidrag och föreningsstöd.
• Att det av omsorgsnämnden beslutade budgetanslaget till
föreningsbidrag och föreningsstöd utgör tak för varje års
utbetalningar. Om anslaget inte räcker till samtliga sökande
föreningar eller andra organisationer som är bidragsberättigade
görs en procentuell reducering av hela bidraget, grundbidrag
såväl som medlemsbidrag.
• att uppdra åt förvaltningschefen att utreda möjligheten att
koppla beviljande av föreningsbidrag och föreningsstöd till någon
motprestation i form av samverkansavtal inom
omsorgsnämndens verksamhetsområde, samt ta fram förslag till
modell för detta
• att fastställa reviderad delegationsordning avseende
föreningsbidrag och verksamhetsstöd enligt förvaltningschefens
förslag
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 26 november
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen
framgår bl.a.:
•
•

Rutin och krav på innehåll i ansökan
Krav på pensionärs- respektive funktionsföreningar, utöver
gemensamma krav för hela Växjö kommun, för att dessa ska vara
berättigade till föreningsstöd från omsorgsnämnden
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•

•

Förslag till grundbelopp och fördelning utifrån medlemsantal för
pensionärs- respektive funktionsföreningar: Det beslutade
budgetanslaget utgör taket för föreningsbidrag och
verksamhetsstöd. Om anslaget inte räcker till samtliga sökande
som är bidragsberättigade görs en procentuell reducering av hela
bidraget, grundbidrag såväl som medlemsbidrag.
Förslag till bestämmelser gällande verksamhetsstöd: föreningar
som arbetar inom omsorgsnämndens område och stöttar
omsorgsnämndens verksamhet på olika sätt kan beviljas
verksamhetsstöd. Efter att föreningen gjort en ansökan om
bidrag hålls ett dialogmöte med föreningen om innehållet i den
stöttande verksamheten, bidragets storlek, utformande av
samverkansöverenskommelse mm.

Ansvaret för uppgiften att hantera föreningsbidrag och verksamhetsstöd
föreslås tillhöra myndighetsavdelningen. Delegation att fatta beslut om
att bevilja och avslå ansökan om föreningsbidrag, respektive beslut om
fortsatt verksamhetsstöd med upp till 250 000 kr per
organisation/förening per år, dock max en höjning mot tidigare stöd
med det högsta av ett halvt basbelopp eller 10 %, föreslås bägge lämnas
till avdelningschef för myndighetsavdelningen.
Gällande förslag till utredning av ändrad hantering av föreningsbidrag
och föreningsstöd noteras att omsorgsnämnden är angelägen om en god
samverkan med föreningar och ideella organisationer. Flera
organisationer och föreningar är redan engagerade inom
omsorgsnämndens verksamhetsområde och gör mycket goda och
värdefulla insatser. Det föreslås att omsorgsförvaltningen gör en
genomgång av tänkbara områden och uppgifter där en utökad
samverkan skulle vara värdefull. Utredningen bör innehålla förslag på
olika samverkansmodeller samt vilka uppgifter och uppdrag som särskilt
lämpar sig för samverkan. Uppgifter och uppdrag bör syfta till att
förstärka och/eller komplettera den verksamhet som utförs av
omsorgsförvaltningens personal, men får aldrig bestå av sådant som
ingår i att verkställa ett biståndsbeslut eller på annat sätt utgör
personalens ordinarie arbetsuppgifter.
Växjö kommuns riktlinjer för föreningsbidrag
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Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att följande punkt
stryks:
att uppdra åt förvaltningschefen att utreda möjligheten att koppla
beviljande av föreningsbidrag och föreningsstöd till någon motprestation i
form av samverkansavtal inom omsorgsnämndens verksamhetsområde,
samt ta fram förslag till modell för detta
Ulf Hedin (M)
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas och finner att
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottet förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
Föreningar som beviljats förenings- eller verksamhetsstöd av
omsorgsnämnden 2020
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§ 148

Dnr 2020-00084

Inriktningsbeslut - Lokaler för hemvård och daglig
verksamhet, Teleborg
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
1. ge förvaltningschef i uppdrag, tillsammans med kommunens
lokalförsörjningsgrupp och Vöfab att fortsätta planera och, om
möjligt, genomföra föreslagen lokalrotation beskriven nedan.
2. ge förvaltningschef delegation på att förhyra tillkommande yta i
fastigheten Vallhagen 2, Södra Vallviksvägen 4 när nytt
hyreskontrakt finns att underteckna.
Bakgrund
Omsorgsnämnden beslutade i § 10/2020 att förvaltningschefen ges i
uppdrag att genomföra en översyn av Omsorg funktionsnedsättning inriktningsbeslut gällande verkställighet av daglig verksamhet.
Målsättning med översynen är att ta fram förslag till beslut till nämnden
som bättre säkerställer hög kvalitet gällande den dagliga verksamheten,
säkerställer stor valfrihet gällande deltagande i daglig verksamhet, ökar
antalet integrerade placeringar vid företag och organisationer, minskar
sårbarheten vid den dagliga verksamheten genom viss lokalsamordning
av verksamheter, säkerställer att s k hemmadagar för omsorgstagare
avskaffas samt visar på konsekvenser gällande förändring av transporter
ur såväl ett individperspektiv som ur ett organisationsperspektiv.
Omsorgsnämnden förhyr, genom Vöfab, verksamhetslokaler på Södra
Vallviksvägen 6 sedan 2015-04-15, i fastigheten Vallhagen 6.
Fastighetsägare: Jaguaren fastigheter AB. Över tid har verksamheten
förändrats och lokalerna anses inte längre lämpliga för verksamheten,
bland annat utifrån arbetsmiljön och tillgängliga utrymmen i lokalen så
som möjlighet till cirkulationstvätt, förråd och tillräcklig omklädning. En
sammantagen bedömning förvaltningen gjort är att en annan
lokalisering är önskvärd för verksamheten.
Utöver det förändrade lokalbehovet för hemvården har förvaltningen
också sett ett ökat behov av att kunna samlokalisera vissa dagliga
verksamheter. Idag finns dessa på ett flertal olika platser i Växjö, och de
skiljer sig en del från varandra både i form av innehåll, storlek och antal
deltagare. Önskemålet vore att ett antal av dessa mindre verksamheter
kunde inrymmas under ett och samma tak. Detta skulle kunna leda till
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ett bättre utnyttjande av vissa gemensamma ytor, så som
omklädningsrum, matsalar och verkstäder. Men också att verksamheten
skulle bli mindre sårbar när det finns mer personal på samma plats vid
exempelvis händelse av frånvaro. Vid en samlokalisering kan också
möjligheten finnas i större utsträckning att erbjuda olika typer av
sysselsättning på samma plats.
Omsorgsnämnden hyr idag delar av fastigheten Vallhagen 2, Södra
Vallviksvägen 4. I huset som kallas för Vallhagen, finns idag tre dagliga
verksamheter på en yta om cirka 570 m2. Övriga delar i lokalen (cirka
880 m2) hyrs idag av flertalet olika föreningar, varav ett antal av dessa
planerar att inom kort lämna lokalen för annan adress.
Som förslag finns nu att genomföra lokalförändring av ett antal
verksamheter för att möta nu gällande lokal- och verksamhetsbehov.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 107/2020 föreslagit omsorgsnämnden att besluta
följande:
1. ge förvaltningschef i uppdrag, tillsammans med
kommunens lokalförsörjningsgrupp och Vöfab att
fortsätta planera och, om möjligt, genomföra föreslagen
lokalrotation beskriven nedan.
2. ge förvaltningschef delegation på att förhyra tillkommande
yta i fastigheten Vallhagen 2, Södra Vallviksvägen 4 när
nytt hyreskontrakt finns att underteckna
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 26 november
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen
framgår att följande föreslås:
Omsorgsnämnden förhyr kvarstående yta av lokalen på södra
Vallviksvägen 4, Vallhagen. Efter det att nuvarande hyresgäster flyttat ut.
Den dagliga verksamhet som idag finnas på Torparbacken 4, samt ett
antal andra dagliga verksamheter flyttas, och samlokaliseras i lokalerna
på Vallhagen, Södra Vallviksvägen 4. Hemvårdsgrupperna Teleborg och
Vikaholm, samt den sjuksköterskegrupp som nu finns på Södra
Vallviksvägen 6 flyttas till ny adress: Torparbacken 4, Växjö. Viss
ombyggnation och renovering av lokalen kommer genomföras innan
flytt. Hyreskontrakt för nuvarande lokal på Södra Vallviksvägen 6 sägs
upp. Syftet med nämndens beslut är att genomföra ovanstående
omfördelning av lokaler inom sitt verksamhetsområde. Men det är dock
möjligt enbart om omsorgsnämnden kan tillträda den lokalyta som man
idag inte förhyr i fastigheten Vallhagen 2, Södra Vallsviksvägen 4.
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Yrkanden
Erika Lagergren (S) med instämmande av Julia Berg (S), Margareta
Jonsson (C), Lars Rejdnell (L) samt Anna Zelvin (KD):
Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg
3. Nämnden betonar att lokaliseringen av daglig verksamhet
innebär en samlokalisering och inte en
verksamhetssammanslagning.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet ska anta och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar enligt Erika Lagergrens (S) yrkande.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen (Kommunledningsförvaltningen,
planeringsavdelningen, lokalförsörjningsgruppen)
VöfAB
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§ 149

Dnr 2020-00085

Beslut om att starta lokalprojekt - bostad med
särskild service, Evedal
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att, i samarbete med
lokalförsörjningsgruppen och Vidingehem, starta lokalprojekt för ny
gruppbostad i Växjö.
Bakgrund
I takt med Växjö stads framväxande har behovet av ett nytt boende med
avskild placering från övrig bebyggelse ökat. Tidigare platser som har
varit placerade i Växjös utkanter har numera inkluderats i stadens
fortsatta expansion och saknar numera den avskildhet som kan vara
nödvändig för de boende. Utifrån nu gällande behov av boendeplatser i
gruppboende inom ramen för LSS föreslår nu omsorgsförvaltningen att
nämnden fattar beslut om att starta ett lokalprojekt i syfte att skapa ett
nytt boende i Växjö.
Exakt placering av boendet kommer utredas av projektet och med
kommunens stadsbyggnadskontor som tillsammans kommer ta fram en
möjlig placering av ett nytt boende. Utgångspunkt till föreslagen
placering är del av fastigheten Växjö 7:9 som ligger vid Evedal, Växjö.
Tänkt placering är i fastighetens sydvästra hörn. Nuvarande
fastighetsägare: Växjö kommun. Föreslagen yta kommer styckas av och
köpas av Vidingehem.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 108/2020 föreslagit omsorgsnämnden att
uppdrar åt förvaltningschef att, i samarbete med
lokalförsörjningsgruppen och Vidingehem, starta lokalprojekt för ny
gruppbostad i Växjö.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 26 november
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen
framgår att lokalprojektet omfattar ett gruppboende inom ramen för
LSS med minst sex boendeplatser. Om möjligt önskas ytterligare platser
beroende på om husets utformning och tomtens storlek tillåter detta
samt efter vidare utredning avseende riktlinjer från kontrollansvarig
myndighet, IVO. Kostnadsbedömning av projektet kommer presenteras
för nämnden inför beslut om projektering enligt beslutad
lokalförsörjningsprocess.
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Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V), Alije Mikullovci
Kera (S), Anna Zelvin (KD), Lars Rejdnell (L), Hannes Jónsson (SD) samt
Gunnel Jansson (MP):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen (Kommunledningsförvaltningen,
planeringsavdelningen, lokalförsörjningsgruppen)
Vidingehem AB
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§ 150

Dnr 2016-00078

Beslut om huruvida avtal ska förlängas för drift av
bostad med särskild service, Segerstadsvägen 88-92
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att:
•

•

Förlänga avtal med vidhängande tilläggsavtal med Attendo LSS AB
avseende drift av bostaden med särskild service och daglig
verksamhet med adress Segerstadsvägen 88-92 för perioden
2021-12-01 – 2024-11-30
Att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla om tilläggsavtalet till
halvårsuppföljning istället för kvartalsuppföljning.

Reservation
Julia Berg (S), reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande.
Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för Julia
Bergs (S) yrkande.
Bakgrund
Attendo LSS AB driver sedan 2017-12-01 bostaden med särskild service
med adress Segerstadsvägen 88-92 på uppdrag av omsorgsnämnden i
Växjö kommun. Avtalet löpte för den första avtalsperioden ut 2020-11-30
och kunde då enligt avtalet förlängas i ytterligare två år + två år, d v s
längst till och med 2024-11-30.
Omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet 2020-04-15 att förlänga
avtalet med ändrade villkor som beskrivits i ett tilläggsavtal. En
åtgärdsplan för kvartalsvis uppföljning upprättades också.
Enligt omsorgsnämndens beslut och det upprättade tilläggsavtalet
förlängdes avtalet vid första förlängningen 1 år, till 2021-11-30 och kan
därefter förlängas med ytterligare 3 år, dvs längst till och med 2024-1130. Om omsorgsnämnden har för avsikt att förlänga avtalet med den
sista perioden ska detta meddelas utföraren senast 2021-02-28.
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Utöver vad som stadgas i det ursprungliga avtalet förbinder sig Attendo
LSS AB enligt tilläggsavtalet att iaktta följande särskilda villkor:
-

Säkerställa stabilitet i utbildad och tillsvidareanställd bemanning
Säkerställa ökad kompetens i centrala arbetssätt och metoder
hos medarbetarna
Säkerställa stärkt samarbete med och ökat förtroende hos
anhöriga och företrädare
Säkerställa ett ändamålsenligt patientsäkerhetsarbete
Säkerställa att en översyn av arbetssätt och bemanning i hus 2
genomförs tillsammans med medarbetarna
Säkerställande av aktiviteter för omsorgstagarna på helger och
under sommaren då daglig verksamhet är stängd
Säkerställa att avvikelse från för brukare beslutad
genomförandeplan dokumenteras

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 109/2020 föreslagit omsorgsnämnden att besluta
att förlänga avtal och tilläggsavtal med Attendo LSS AB avseende drift av
bostaden med särskild service och daglig verksamhet med adress
Segerstadsvägen 88-92 för perioden 2021-12-01 – 2024-11-30.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 26 november
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen
framgår att verksamheten vid Segerstadsvägen 88-92 under 2020 har
arbetat efter den åtgärdsplan som tagits fram utifrån tilläggsavtalet.
Åtgärdsplanen har innehållit olika typer av uppföljningar som
genomförts kvartalsvis av omsorgsförvaltningen. Förvaltningens
bedömning är att verksamheten arbetat på ett bra sätt med de olika
åtgärderna och nu uppfyller dessa. På grund av den pågående pandemin
har inte alla åtgärder gått att genomföra fullt ut enligt planering
Sammanställning av uppföljningar Segerstadsvägen 88-92 under 2020
Yrkanden
Lars Rejdnell (L), med instämmande av Anna Zelvin (KD), samt Margareta
Jonsson (C):
Bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar:
Omsorgsnämnden beslutar att:
•

Förlänga avtal med vidhängande tilläggsavtal med Attendo LSS AB
avseende drift av bostaden med särskild service och daglig
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•

verksamhet med adress Segerstadsvägen 88-92 för perioden
2021-12-01 – 2024-11-30
Att ge förvaltningen i uppdrag att förhandla om tilläggsavtalet till
halvårsuppföljning istället för kvartalsuppföljning.

Julia Berg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V) bifall till
arbetsutskottets förslag med följande ändring:
Omsorgsnämnden beslutar att förlänga avtal och tilläggsavtal med
Attendo LSS AB avseende drift av bostaden med särskild service och
daglig verksamhet med adress Segerstadsvägen 88-92 för perioden
2021-12-01 – 2022-11-30.
Beslutsordning
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar enligt Lars Rejdnells (L) yrkande.
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§ 151

Dnr 2020-00072

Förfrågningsunderlag för upphandling av drift av
bostad med särskild service, Evedal 9
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden godkänner förfrågningsunderlag för upphandling av
drift vid bostaden med särskild service med adress Evedal 9 och uppdrar
åt förvaltningschef att genomföra upphandlingen och teckna avtal om
bostad med särskild service i Evedal.
Reservation
Julia Berg (S), reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande.
Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för Julia
Bergs (S) yrkande.
Bakgrund
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 enligt LSS § 9.9
De omsorgstagare som omfattas av upphandlingen tillhör samtliga
personkrets 1 enligt LSS § 1.
Målgruppen är omsorgstagare med en lindrig/måttlig
utvecklingsstörning hos någon kombinerat med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. De omsorgstagare som bor på enheten är i
åldersspannet 25-32 år.
Omsorgsnämnden beslutade 2020-10-21 att ge omsorgsförvaltningen i
uppdrag att genomföra en ny upphandling av bostad med särskild
service, Evedal 9.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 110/2020 föreslagit omsorgsnämnden att
godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av drift vid bostaden
med särskild service med adress Evedal 9 och uppdrar åt
förvaltningschef att genomföra upphandlingen och teckna avtal om
bostad med särskild service i Evedal
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Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 26 november
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.
Förslag till förfrågningsunderlag
Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg under punkt 5.5. i
förfrågningsunderlaget: Att tillsvidareanställda medarbetare ska ha rätt
till heltidsanställning.
Ulf Hedin (M):
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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§ 152

Dnr 2020-00073

Förfrågningsunderlag för upphandling av drift av tre
bostäder med särskild service på Gamla vägen,
Fredrik Bondes väg och Backagårdsvägen, Växjö
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden godkänner förfrågningsunderlag för upphandling av
drift av verksamhet vid bostäderna med särskild service på Gamla vägen,
Fredrik Bondes väg och Backagårdsvägen, Växjö och uppdrar åt
förvaltningschef att genomföra upphandlingen och teckna avtal om drift
av bostäderna med särskild service på Gamla vägen, Fredrik Bondes väg
och Backagårdsvägen, Växjö.
Reservation
Julia Berg (S), reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande.
Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för Julia
Bergs (S) yrkande.
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.
Omsorgsnämnden beslutade 2020-10-21 att ge omsorgsförvaltningen i
uppdrag att genomföra en ny upphandling av bostäderna med särskild
service på Gamla vägen, Fredrik Bondes väg och Backagårdsvägen, Växjö
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 111/2020 föreslagit omsorgsnämnden att
godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av drift av verksamhet
vid bostäderna med särskild service på Gamla vägen, Fredrik Bondes väg
och Backagårdsvägen, Växjö och uppdrar åt förvaltningschef att
genomföra upphandlingen och teckna avtal om drift av bostäderna med
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särskild service på Gamla vägen, Fredrik Bondes väg och
Backagårdsvägen, Växjö
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 26 november
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.
Förslag till förfrågningsunderlag
Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg under punkt 5.5. i
förfrågningsunderlaget: Att tillsvidareanställda medarbetare ska ha rätt
till heltidsanställning.
Ulf Hedin (M):
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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§ 153

Dnr 2020-00086

Beslut om möjligheten att justera omsorgsnämndens
protokoll digitalt
Omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgsnämnden beslutar att digital signering (justering)
av protokoll för nämnden och dess utskott får användas
från och med 2021-01-01.
2. Omsorgsnämndens dokumenthanteringsplan ändras till att
ange att protokoll som justerats digitalt även ska arkiveras
digitalt.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 17 november 2020
behandla frågan om att tillåta att protokoll justeras (signeras) digitalt.
Digital justering är en del i att digitalisera kommunens ärendehantering
men ger också fördelar i den nu rådande situationen med Coronapandemin, dels minskas risken för smittspridning generellt men det
möjliggör också för ordförande och justerare som tillhör en riskgrupp
att justera protokollet hemifrån.
Kommunstyrelsen får i sin roll som arkivmyndighet fatta
kommunövergripande beslut för en god arkivvård. För att protokoll ska
kunna justeras digitalt i kommunen måste kommunstyrelsen därför
godkänna metoden för digitalt bevarande av protokollen och intyga att
de elektroniska underskrifterna är giltiga vid signeringstillfället och
därmed över tid. Detta beslut kommer kommunstyrelsen fatta vid sitt
sammanträde den 1 december.
De nämnder och styrelser som vill kunna justera sina protokoll digitalt
måste också, var och en, besluta om att för sin del godkänna att
protokollen justeras digitalt. I detta beslut ska också eventuella utskott
inkluderas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 112/2020 föreslagit omsorgsnämnden att besluta
att digital signering (justering) av protokoll för nämnden och dess
utskott får användas från och med 2021-01-01, samt att
omsorgsnämndens dokumenthanteringsplan ändras till att ange att
protokoll som justerats digitalt även ska arkiveras digitalt.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 26 november
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.
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Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen (Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen,
kommunarkivet)
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§ 154

Dnr 2020-00074

Förslag till kommunfullmäktige gällande
tillämpningsanvisningar angående vård- och
omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen, förutsatt att
kommunfullmäktige lämnar ett motsvarande uppdrag till nämnden,
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”.
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.
Omsorgsnämnden har i sitt beslut § 114/2020 lämnat ett förslag till
tillämpningsanvisningar till kommunfullmäktige, samt i detta beslut även
föreslagit fullmäktige 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”.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 113/2020 föreslagit omsorgsnämnden att uppdra
åt förvaltningschefen, förutsatt att kommunfullmäktige lämnar ett
motsvarande uppdrag till nämnden, 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”.
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Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 26 november
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.
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§ 155

Dnr 2020-00075

Omsorgsnämndens sammanträdestider 2021 - Extra
sammanträde för arbetsutskottet i februari
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer extra sammanträdestid för nämndens
arbetsutskott i februari 2021. Sammanträdet påbörjas klockan 13.30
ONAU
4 februari

Bakgrund
Förslaget till extra sammanträdestid gäller föredragning av
omsorgsnämndens årsrapport för 2020, emedan denna ska vara politiskt
behandlad i någon form senast den 8 februari.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 10 december redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut.
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§ 156

Dnr 294792

Förvaltningschefen informerar
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Ewa Ekman, förvaltningschef, önskar alla en god jul och ett bättre nytt
år och informerar om:
•

Nuläge runt Covid-19:

o Totalt 61 omsorgstagare har konstaterad smitta, varav 14
vårdas vid Covid-enheten på Evelid.

o Veckovisa möten hålls med vårdcentralerna som är
o
o
o
o

o
o
o

o

ansvariga för läkarmedverkan vid Evelid: Capio Hovs Haga
och Växjöhälsan. Samarbetet fungerar mycket väl.
Ett mobilt Covid-team finns inom hemvården.
Hög sjukfrånvaro i verksamheten till följd av smitta,
symtom eller karantän.
Tillgången till skyddsutrustning är i nuläget fortsatt god
men handskar kan komma att behövas ifrån kommunens
beredskapslager.
Beslut ifrån Folkhälsomyndigheten om besöksförbud för
särskilda boenden i kommunen till och med den 22
december. Hemställan om förlängning ska lämnas till
länsstyrelsen senast den 18 december. Varje
omsorgstagare kan utse en anhörig som undantas ifrån
förbudet över julhelgen.
Totalt 35 personer har avlidit med Covid-19 under året.
Jämförelse av dödstal i Kronobergs län under de senaste
åren.
Plan för kostnadsfri vaccination av omsorgstagare i
äldreomsorg och patienter i de sköraste riskgrupperna
inom hemsjukvården samt anhöriga och vård- och
omsorgspersonal inom berörda verksamhetsområden.
Avtal kommer tecknas med Region Kronoberg om Växjö
kommuns del av statlig ersättning för att genomföra
vaccinationer.
Delbetänkande ifrån den statliga Corona-kommissionen.
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Dnr 294794

Information från ledamöter
Omsorgsnämndens beslut
Vid dagens sammanträde fanns inget att behandla vid denna
mötespunkt.
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§ 158

Dnr 298215

Frågor ifrån ledamöter och ersättare
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) frågar om det är möjligt att beviljas hjälp med
snöskottning ifrån kommunen.
Ewa Ekman, förvaltningschef, ber att få återkomma med information.
Hannes Jónsson (SD) frågar om det görs något förebyggande
brandskyddsarbete hos äldre i Växjö kommun.
Ewa Ekman svarar att det förekommer att vissa åtgärder görs i
hemvården t.ex att installera spisvakt när det exempelvis kan vara
befogat av arbetsmiljöhänsyn. Generellt är dock brandskyddsåtgärder
ett egenansvar.
Ulf Hedin (M) tillägger att Värends Räddningstjänst bedrev ett
informationsprojekt riktat mot äldre för några år sedan. Vid
förebyggande hembesök hos personer utan insatser ifrån kommunen
ingår ofta information om brandskyddsåtgärder.
Julia Berg (S), andre vice ordförande, tillägger att Växjöbostäders
bostadssociala grupp arbetar med dessa frågor och även kan signalera
behovet av hemvårdsinsatser hos boende.
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Dnr 294793

Övrigt
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Julia Berg (S), andre vice ordförande, tackar ordförande och förste vice
ordförande för det gångna året.
Erika Lagergren (S), tackar alla för året som gått samt rekommenderar
alla att läsa publicerat material från statens offentliga utredning gällande
god och nära vård för barn.
Carin Högstedt (V) önskar alla en god jul och ett bättre nytt år.
Anna Zelvin (KD) förste vice ordförande, tackar förvaltningschef och
omsorgsförvaltningen för sina insatser under det gångna året, samt
tackar nämnden, i synnerhet ordförande och andre vice ordförande, för
det gångna året och önskar.
Hannes Jónsson (SD), riktar ett stort tack till förvaltningen önskar alla en
god jul och ett gott nytt år.
Margareta Jonsson (C), önskar alla en god jul och ett gott nytt år.
Lars Rejdnell (L), önskar alla en god jul och ett gott nytt år.
Gunnel Jansson (MP), önskar alla en god jul och ett gott nytt år.
Ulf Hedin (M), ordförande, reflekterar över det gånga året, tackar
nämnden för dess insatser och omställning, under annorlunda
förhållanden, noterar förvaltningens kommande utmaning runt
vaccinering mot Covid-19, och hoppas att verksamheten ska kunna
återgå till tidigare arbete, med vissa ändrade arbetssättet, samt tackar
slutligen förvaltningen, med ett särskilt tack till förvaltningschefen, för
ett gott jobb under svåra omständigheter, och önskar alla en god jul och
ett bättre nytt år.
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