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§ 42

Dnr 2021-00018

Information och utbildning till omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Maria Rickardsson, omsorgschef för hemvården, samt Tamara Mancilla
Navarrete, enhetschef vid Dalbo hemvård, informerar om förvaltningens
arbete med att förbättra verksamhetens personalkontinuitet.
Carina Yngvesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, ger en
redovisning av mätningar inom omsorgsnämndens hälso- och
sjukvårdsverksamhet.
Carola Dahlqvist, omsorgschef för omsorg funktionsnedsättning, ger en
ekonomisk rapport gällande verksamhetsområdet.
Malin Raab Obermayr, avdelningschef för uppdrag och uppföljning, ge
en sammanfattning av status på uppdrag i omsorgsnämndens
internbudget för 2021 samt uppdrag gällande omsorgsnämndens
patientsäkerhetsplan och patientsäkerhetsberättelse.
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§ 43

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.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
5 (32)

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2021-05-26

§ 44

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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§ 45

Dnr 2021-00037

Kompetensutvecklingsinsatser, personalfrämjande
åtgärder samt en uppskattning vad gäller
anhörigvårdande insatser
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden avsätter med detta beslut ca 9 miljoner kronor för
dessa samlade insatser och uppdrar åt förvaltningschefen att genomföra
dem:
• Extra kommunala medel (4,1 miljoner kronor) avsätts för en
kompetensutvecklingsinsats för all personal för att förbereda och
underlätta genomförandet av ”God och nära vård och omsorg”.
•

Extra medel (3,6 miljoner kronor) avsätts för
personalutvecklingsinsatser i form av en gemensamhetspott.
Medlen disponeras lokalt på enheterna och ska stimulera
samarbete, utveckla vi-känsla och bidra till social gemenskap. Allt
i syfte att ge positiva effekter i arbetet med vård- och
omsorgstagare.

•

All personal, fast anställda och vikarier som funnits i
verksamheten kontinuerligt under de senaste månaderna,
erhåller en personlig uppskattning i form av ett presentkort om
500 kronor. Tanken är att presentkortet ska kunna användas i
lokala butiker och restauranger.
Kostnad: 1,2 miljoner kronor.

•

I samband med den ”Nationella anhörigdagen” i höst
uppmärksammas denna grupp med en social aktivitet inom
ramen för då gällande eventuella restriktioner.
Uppskattad kostnad: 0,25 miljoner kronor.

•

Förvaltningschefen ges i uppdrag att utreda möjligheten till
kompletterande individuell insats till de anhörigvårdare som
drabbats hårdast under pandemin.
Uppskattad maximal kostnad: 0,25 miljoner kronor.

Bakgrund
Det senaste året har varit utmanande för hela samhället men kanske
mest för sköra grupper som äldre med hemtjänst eller personer i
särskilda boenden och omsorgstagare. Personal inom nämndens
verksamhetsområde har ställts inför nya och utmanade situationer.
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Anhörigvårdare har haft det ansträngande under pandemin då beslutad
avlastning inte alltid kunnat genomföras. Samtidigt står verksamheten
inför förändringar genom utvecklingen av ”God och nära vård och
omsorg”. Fler och större insatser kommer att genomföras närmare vårdoch omsorgstagare och fler uppgifter kommer att utföras av kommunal
personal.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 32/2021 föreslagit omsorgsnämnden att besluta
enligt ordförandes förslag.
Ordförande har i en skrivelse daterad den 12 maj redogjort för ärendet
och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Anna Zelvin (KD) med instämmande av Lars Rejdnell (L), Julia Berg (S),
Carin Högstedt (V), Pernilla Wikelund (SD), Suzanne Frank (M), Gunnel
Jansson (MP), Margareta Jonsson (C), samt Fitim Krasniqi (S):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och finner att
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 46

Dnr 2021-00036

Fördjupad prognos för omsorgsnämnden till och
med april, 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer nämndens fördjupade prognos och
översänder den till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Enligt gällande ekonomistyrningsprinciper ska varje nämnd lämna en
rapport över utfall samt prognos till kommunledningsförvaltningen.
Föreliggande rapport avser redovisat till och med den 30 april samt en
prognos för helåret. Rapporten ska ha behandlats av nämnden innan
kommunens samlade rapport behandlas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Rapport över ekonomiskt utfall till och med april månad med prognos
för helår.
Arbetsutskottet har i § 33/2021 föreslagit omsorgsnämnden att besluta
enligt förvaltningschefens förslag.
Muntlig föredragning av ekonomiskt utfall till och med april månad med
prognos för helår vid arbetsutskottets sammanträde.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 6 maj redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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§ 47

Dnr 2021-00029

Yttrande över kommunens revisorers rapport om
granskning av omsorgsnämndens ekonomistyrning
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden antar förvaltningschefens förslag till yttrande över
revisionsrapport ’Granskning av omsorgsnämndens ekonomistyrning’.
Bakgrund
PwC har på uppdrag av revisorerna genomfört en granskning av
omsorgsnämndens ekonomistyrning. Revisorerna har vid sitt
sammanträde 2021-02-25 godkänt rapporten och överlämnat den till
omsorgsnämnden för yttrande.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att omsorgsnämnden inte helt
säkerställer att ekonomistyrningen är ändamålsenlig och att den bedrivs
med tillräcklig intern kontroll. Revisorerna ställer sig bakom
revisionsrapportens rekommendationer till omsorgsnämnden och ger
omsorgsnämnden följande förslag på åtgärder som syftar till att
ytterligare förbättra nämndens ekonomistyrning:
•

•
•

•

Omsorgsnämnden bör fortsätta söka resursfördelningsmodeller
som utgår från behovsrelaterade principer för de av nämndens
verksamheter som för närvarande har fast budgettilldelning och
där analysen visar att en rörlig resursfördelning tillför mer
effektiv styrning av verksamheten.
Omsorgsnämnden bör, baserat på de behovsrelaterade
principerna, utveckla uppföljningsmodeller för nämndens
verksamheter på samma sätt som för äldreomsorg hemvård.
Omsorgsnämnden bör utveckla uppföljning av den ekonomiska
effekten av beslutade handlingsplaner och tydliggöra hur det
fortsatta arbetet med handlingsplanerna ska bedrivas genom att
konkretisera eventuella kostnadsbesparingar/ökad effektivitet.
Omsorgsnämnden bör fortsätta arbetet med att få enheterna
inom äldreomsorg särskilt boende och hemvård i ekonomisk
balans.

I yttrandet önskas även att nämnden redogör för orsaken till beslutet att
övergå till ett resursfördelningssystem inom särskilt boende som i
mindre utsträckning än det tidigare utgår från behovsrelaterade
principer.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 34/2021 föreslagit omsorgsnämnden att besluta
enligt förvaltningschefens förslag.
Muntlig föredragning vid arbetsutskottets sammanträde den 12 maj.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 6 maj redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut som inkluderar ett komplett svar
som klargör nämndens bedömningar gällande revisorernas
bedömningar samt nämndens pågående och planerade åtgärder.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunens revisorer
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§ 48

Dnr 2019-00076

Översyn av verksamhetsområde omsorg
funktionsnedsättning med inriktningsbeslut gällande
verkställighet av daglig verksamhet
Omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgsnämnden godkänner de redovisade delarna av
uppdraget och noterar att frågeställningarna runt integrerade
placeringar, hemmadagar och transporter nu är utredda.
2. Omsorgsnämnden godkänner förvaltningschefens föreslagna
koncept för samlokaliseringar av verksamhet, som kan
samlokaliseras, och uppdrar till förvaltningschefen att
tillsammans med kommunens lokalförsörjningsgrupp återkomma
till nämnden med förslag till lokaler, inklusive:
o En beskrivning av planerad verksamhet
o Vilka befintliga verksamheter som ska samlokaliseras
o Ekonomiska konsekvenser
Reservation
Julia Berg (S) reserverar sig emot beslutet och lämnar följande skriftliga
reservation:
Översynen av LSS har pågått under en längre tid. Samlokalisering av
daglig verksamhet har varit aktuell ur ett antal aspekter. Ett ytterligare
inriktningsbeslut vore bra men vi kan se att ärende 9 tagits fram och
sedan också beslutats utan att detta inriktningsbeslut tagits i god tid.
Inriktningsbeslutet innehåller också att nämnden uppdrar till
förvaltningschefen att ta fram en beskrivning av planerad och befintlig
verksamhet samt ekonomiskt underlag att ta ställning till. Det vore såklart
önskvärt men saknas helt och hållet i ärendet om samlokalisering av
Vallhagen.
Med anledning av ovanstående reserverar sig de socialdemokratiska
ledamöterna mot beslut tagit i ärende 8 på omsorgsnämndens dagordning
2021-05-26
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Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget
yrkande och lämnar följande skriftliga reservation:
Reservationen beror både på formella och innehållsliga brister. Förslag till
beslut kräver bl a att förvaltningen ska redovisa samlokaliseringar av
dagliga verksamheter och ange ekonomiska konsekvenser. I ärendet efter
redovisas samlokalisering på Vallhagen utan ekonomiska konsekvenser.
Ett intryck är att samlokaliseringen är verkställd i och med ärende
Vallhagen. Ett annat är att inriktningen är att fortsätta med
centralisering av daglig verksamhet, där så många som 100 omsorgstagare
skulle ha samma adress. Det senare är en muntlig uppgift.
Jag reserverar mig mot nämndens beslut till förmån för Vänsterpartiet
och Socialdemokraternas avslagsyrkande.
Bakgrund
Prognoser visar att fler deltagare kommer att ha behov av daglig
verksamhet inom några år.
Förvaltningschefen gavs i § 10/2020 ett uppdrag att genomföra en
översyn av omsorg funktionsnedsättning - inriktningsbeslut gällande
verkställighet av daglig verksamhet:
Målsättning med översynen var 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 deltagare avskaffas samt visar på konsekvenser
gällande förändring av transporter ur såväl ett individperspektiv som ur
ett organisationsperspektiv.
Översynen med vidhängande redovisning av förslag till åtgärder,
förbättrad kvalitet, samordningsförslag av verksamheter inkluderande
ekonomiska konsekvenser, görs och redovisas under 2020.
På grund av föregående års exceptionella situation med pandemin har
inte uppdraget kunnat genomföras fullt ut inom beslutad tidsram.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 35/2021 föreslagit omsorgsnämnden att besluta
enligt förvaltningschefens förslag.
Muntlig föredragning vid arbetsutskottets sammanträde.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 6 maj redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
uppdraget genomförts uppdelat på ett antal aktiviteter:
•
•
•
•
•

Att ta fram förslag till en större samlokalisering bestående av
olika dagliga verksamheter med skilda inriktningar och deltagare.
Att kartlägg övriga dagliga verksamheter och se över möjligheten
till olika konstellationer av samlokalisation samt föreslå vilka
unika enheter som ska vara kvar i sin nuvarande form.
Att kartlägg nuvarande företagsintegrerade placeringar samt se
över möjligheterna att utöka dessa.
Att göra en fördjupad översyn av så kallade hemmadagar.
Att ta fram en ekonomisk konsekvensanalys, inklusive
transportkostnader och en riskanalys till det samlade förslaget.

I nuläget har samtliga aktiviteter utom ekonomisk konsekvensanalys
genomförts. Ekonomisk påverkan går inte att bedöma utan ett förslag till
nya verksamhetslokaler. I skrivelsen redovisas vilka slutsatser av
kartläggningarna. Fördelar och risker med förslaget att samlokalisera
verksamheter bedöms utifrån ett omsorgstagarperspektiv och ett
medarbetarperspektiv.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Julia Berg (S) samt Fitim
Krasniqi (S):
Omsorgsnämnden avslår arbetsutskottets förslag till beslut.
Margareta Jonsson (C) med instämmande av Anna Zelvin (KD), samt
Pernilla Wikelund (SD):
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 9 ja-röster mot 6 nej-röster.
Ledamöter
Anna Zelvin (KD)
Julia Berg (S)
Alexander Modell (M)
Suzanne Frank (M)
Anna Gustbée (M)
Margareta Jonsson (C)
Lars Rejdnell (L)
Gunnel Jansson (MP)
Alije Mikullovci Kera (S)
Andreas Liljenberg (S)
Erika Lagergren (S)
Anders Westin (S)
Carin Högstedt (V)
Hannes Jónsson (SD)
Ulf Hedin (M), ordförande
Omröstningsresultat

Ersättare som
tjänstgör

Jaröst
JA

Nejröst

Avstår

NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
Fitim Krasniqi (S)

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

Ingrid Bengtsson (S)

Pernilla Wikelund (SD)

JA
JA
9

6

Beslutet skickas till
För kännedom
Anhörig- och omsorgstagarrådet
HSV
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§ 49

Dnr 2020-00084

Lokalprojekt Daglig verksamhet, Vallhagen
Teleborg
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningschef att, tillsammans
med lokalförsörjningsgruppen och Vöfab, genomföra fortsatt
projektering och ombyggnation av fastigheten Vallhagen 2 i syfte att
skapa verksamhetslokaler för flera dagliga verksamheter som flyttar till
fastigheten.
Reservation
Julia Berg (S) reserverar sig emot beslutet och lämnar följande skriftliga
reservation:
Beslutsunderlaget saknar relevant information. Ingen beskrivning av
planerad verksamhet, ingen beskrivning av befintlig verksamhet. Av
underlaget framgår inte vilka verksamheter som ska flytta. Ekonomiskt
underlag har luckor.
Under behandling av ärendet i nämnden har vi svårt att få svar på om det
är ett projekteringsbeslut eller investeringsbeslut. Om det är ett
investeringsbeslut saknas summa i beslutet. Får muntlig information om
att återrapportering ska ske till nämnden. Efterfrågat ett djupare
ekonomiskt underlag utan framgång. Vill veta förändrade driftskostnader
för nämnden, det vill säga förändrad hyra jämfört med befintliga hyror.
Ingen beskrivning av lokalens fysiska utformning eller ritning med i
beslutsunderlaget. Lokalens utformning är avgörande för beslut, utifrån
tidigare diskussioner om risk för institutionalisering och stordrift. Även
beslut om investering för utemiljön saknas.
Återremitterar ärendet för svar på ovanstående frågeställningar, utan
framgång. Nämnden borde inte fatta beslut med så stora luckor i underlag.
Med anledning av ovanstående reserverar sig de socialdemokratiska
ledamöterna mot beslut tagit i ärenden 9 på omsorgsnämndens
dagordning 2021-05-26.
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Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för Julia
Bergs (S) respektive eget yrkande och lämnar följande skriftliga
reservation:
Reservationen har sin grund i att underlaget för beslut har brister.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkade återremiss för att få svar
på frågor som vilka dagliga verksamheter ska flytta till Vallhagen, när och
hur kommer utemiljön att göras tillgänglig för alla, vilka ekonomiska
konsekvenser innebär ombyggnaden med fler frågor.
Så småningom har vi fått muntliga svar på vilka dagliga verksamheter
som är berörda m m men inte nöjaktigt när det gäller ekonomin. Efter att
återremissen fallit hade vi ett tilläggsyrkande till majoritetens förslag att
fortsätta projektering och ombyggnaden av fastigheten Vallhagen 2. Vi
ville fortfarande ha de ekonomiska konsekvenserna utredda inklusive
beräkning av iordningställande av utemiljön. Vi förlorade även den
omröstningen.
Jag reserverar mig till förmån för våra yrkanden.
Tilläggas kan att trots brister i underlag så är flertalet berörda av flytt till
Vallhagen positiva. Nuvarande lokaler för de dagliga verksamheterna är
inte optimala.
Bakgrund
Omsorgsnämnden beslutade i § 148/2020 att ge förvaltningschef i
uppdrag att tillsammans med kommunens lokalförsörjningsgrupp och
Vöfab att fortsätta planera och om möjligt genomföra en samlokalisering
av vissa dagliga verksamheter i verksamhetslokalen på fastigheten
Vallhagen 2, Södra Vallviksvägen 4 i Växjö. Detta beslut innefattade även
att flytta verksamhetslokaler för personal hemvård och hemsjukvård
från lokaler på Södra Vallviksvägen 6 till lokalerna som används av den
dagliga verksamheten Torparbacken.
Då ett genomförande av beslutet vid Vallhagen även krävde ytterligare
yta för de nya verksamheterna beslutade nämnden samtidigt att ge
förvaltningschef delegation på att förhyra tillkommande yta i fastigheten
när nytt hyreskontrakt finns att underteckna.
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 av fastigheten
(cirka 880 m2) har hyrts av kommunledningsförvaltningen, Växjö
kommun som i sin tur hyrt ut i andra hand till flertalet olika föreningar,
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varav ett antal av dessa har lämnat lokalen för annan adress. Det är
denna del som nämnden i tidigare ärende (ON § 148/2020) beslutat
hyra.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 42/2021 föreslagit omsorgsnämnden att fatta
beslut enligt förvaltningschefens förslag.
Muntlig föredragning vid arbetsutskottets sammanträde den 26 maj.
Muntlig föredragning vid arbetsutskottets sammanträde den 12 maj.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 6 maj redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
beslutsärendet omfattar projektering och ombyggnation av
tillkommande del av Vallhagen 2 (cirka 880 m2). Ombyggnationen
kommer genomföras i flera etapper utifrån hur det bedrivs verksamhet i
lokalen. Efter avslutad ombyggnation invändigt kommer det även
planeras för att genomföra vissa åtgärder i fastighetens utemiljö.
Föreslagna förändringar i utemiljön syftar primärt att till att öka
tillgängligheten för deltagarna i lokalen. En första kostnadsbedömning
är gjord på projektet utifrån antagen yta om 880 m2 och baserad på
uppskattade byggkostnader. Investeringskostnad för den yta som är
aktuell för ombyggnation bedöms kunna uppgå till 12 miljoner kronor.
Planen i projektet är att ha genomfört projektering och avslutat en
första ombyggnadsetapp hösten 2021. Därefter fortsätter ombyggnation
löpande allt eftersom nuvarande verksamheter i lokalerna lämnar.
Projektets mål är att ombyggnationen är klar samt avslutade
markarbeten och åtgärder i fastigheten är klara under sommaren 2022
Yrkanden
Julia Berg (S) med instämmande av Fitim Krasniqi (S):
Nämnden återremitterar ärendet för att kompletteras med följande
underlag:
•
•
•
•
•

En beskrivning av planerad verksamhet och antal deltagare
En beskrivning av befintliga verksamheter som ska samlokaliseras
en beskrivning av lokalens fysiska utformning tillsammans med
en riskbedömning avseende institutions- och stordriftsaspekter
investeringspan för utemiljö
fördjupat ekonomiskt underlag avseende hyres- och
versamhetskostnader
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Ulf Hedin (M) med instämmande av Lars Rejdnell (L), Margareta Jonsson
(C), Pernilla Wikelund (SD) samt Suzanne Frank (M):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Carin Högstedt (V):
Bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändring:
Omsorgsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningschef att, tillsammans
med lokalförsörjningsgruppen och Vöfab, genomföra fortsatt
projektering ombyggnation av fastigheten Vallhagen 2 i syfte att skapa
verksamhetslokaler för flera dagliga verksamheter som flyttar till
fastigheten och återkomma till nämnden med investeringsbeslut inklusive
kostnader för utemiljöns iordningställande.
Beslutsordning
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras i enlighet med Julia Bergs (S) yrkande
och finner att omsorgsnämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
Omröstning begärs.
Ordförande godkänner följande beslutsordning för omröstningen:
Ja för bifall till att avgöra ärendet vid dagen sammanträde
Nej för bifall till att återremittera ärendet
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Omröstningsresultat
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde med 9 ja-röster mot 6 nej-röster.
Ledamöter
Anna Zelvin (KD)
Julia Berg (S)
Alexander Modell (M)
Suzanne Frank (M)
Anna Gustbée (M)
Margareta Jonsson (C)
Lars Rejdnell (L)
Gunnel Jansson (MP)
Alije Mikullovci Kera (S)
Andreas Liljenberg (S)
Erika Lagergren (S)
Anders Westin (S)
Carin Högstedt (V)
Hannes Jónsson (SD)
Ulf Hedin (M), ordförande
Omröstningsresultat

Ersättare som
tjänstgör

Jaröst
JA

Nejröst

Avstår

NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
Fitim Krasniqi (S)

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

Ingrid Bengtsson (S)

Pernilla Wikelund (SD)

JA
JA
9

6

Ordförande frågar sedan om omsorgsnämnden antar Carin Högstedts
(V) tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag och finner att nämnden
inte antar yrkandet.
Omröstning begärs.
Ordförande godkänner följande beslutsordning för omröstningen:
Ja för att bifalla arbetsutskottets förslag utan tilläggsyrkandet
Nej för att bifalla arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkandet
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Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag utan tilläggsyrkandet med 9 ja-röster mot 6
nej-röster.
Ledamöter
Anna Zelvin (KD)
Julia Berg (S)
Alexander Modell (M)
Suzanne Frank (M)
Anna Gustbée (M)
Margareta Jonsson (C)
Lars Rejdnell (L)
Gunnel Jansson (MP)
Alije Mikullovci Kera (S)
Andreas Liljenberg (S)
Erika Lagergren (S)
Anders Westin (S)
Carin Högstedt (V)
Hannes Jónsson (SD)
Ulf Hedin (M), ordförande
Omröstningsresultat

Ersättare som
tjänstgör

Jaröst
JA

Nejröst

Avstår

NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
Fitim Krasniqi (S)

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

Ingrid Bengtsson (S)

Pernilla Wikelund (SD)

JA
JA
9

6

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen – kommunledningsförvaltningen planeringsavdelningen – lokalförsörjningsgruppen
VöFAB
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§ 50

Dnr 2021-00038

Investeringsbeslut för fastighetsnät i bostäder med
särskild service
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden godkänner investering motsvarande 6 miljoner kr
inklusive eventuellt tillkommande moms gällande kostnader för
installation av fastighetsnät vid bostäder med särskild service vars
lokaler nämnden hyr och uppdrar till förvaltningschefen att avtala med
berörda fastighetsägare om att från Wexnet AB beställa detta till
berörda fastigheter.
Bakgrund
Det finns ett behov av ett modernt fastighetsnät i dom fastigheter där
omsorgsnämnden bedriver verksamhet i form av särskilt boende och
bostäder med särskild service. Aktuellt beslut gäller lägenheter i
bostäder med särskilt service inom omsorg funktionsnedsättning.
Kommunfullmäktige har i Växjö kommuns budget för år 2017 uttalat att
ett fastighetsnät tillskapas i samtliga särskilda boenden som gör att både
omsorgstagare och personal får smidig tillgång till internet.
Projektering har gjorts av förutsättningarna på varje fastighet och
kostnaderna i verksamheten bedöms totalt bli jämförbara med
kostnaderna för kommunens särskilda boenden, med möjligheten att
den faktiska kostnaden blir lägre. I den händelse att inlämnad offert
istället överstiger beslutad summa kommer ärendet att tas upp på nytt
för beslut av nämnden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 43/2021 föreslagit omsorgsnämnden att fatta
beslut enligt förvaltningschefens förslag.
Muntlig föredragning vid arbetsutskottets sammanträde den 26 maj.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 25 maj redogjort för
ärendet och lämnat ett förslag till beslut.
Yrkanden
Fitim Krasniqi (S):
Bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
22 (32)

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2021-05-26

Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För kännedom
Berörda fastighetsägare
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§ 51

Dnr 2021-00035

Upphandling av Kultur i daglig verksamhet
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att genomföra
en ny upphandling av ”Kultur i daglig verksamhet” med samma
omfattning som idag gällande från och med 2022-02-01 och två år
framåt med möjlighet till förlängning ytterligare två år.
Bakgrund
Under 2011 bedrevs projektet ”Scenen är din” av Studiefrämjandet på
uppdrag av omsorgsförvaltningen och inom ramen för daglig
verksamhet enligt LSS 9.10§. Omfattningen var 1 dag i veckan för 25
personer.
Från och med 2012 är driften av verksamheten upphandlad för två år i
taget och avtal är tecknat med Studiefrämjandet.
Det nu gällande avtalet gäller sedan 2018-02-01 för en första period om
två år samt förlängning om två år. Avtalet omfattar verksamhet en dag i
veckan för 23-26 personer. Avtalet löper ut 2022-01-31 och går inte att
förlänga utan ny upphandling.
Verksamheten omfattar olika kulturella inslag som musik, teater, dans,
skrivarverkstad. Verksamheten ger föreställningar under namnet
Ensemble Core. Enligt avtalet ska två föreställningar per år ska ges för
speciellt för omsorgsförvaltningen. Verksamheten är mycket uppskattad
av deltagarna och breddar urvalet av aktiviteter inom daglig verksamhet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 38/2021 föreslagit omsorgsnämnden att fatta
beslut enligt förvaltningschefens förslag.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 6 maj redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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§ 52

Dnr 2021-00040

Revidering av omsorgsnämndens
delegationsordning 2021
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer reviderad delegationsordning.
Bakgrund
Förslagna förändringar gäller följande:
•
•

•
•

Förslag ifrån ordförande om ändring att ett antal beslut som
delegerats till ordförande ska fattas efter samråd med förste vice
ordförande.
Tillägg av handläggare som ersättande delegat för beslut om
korttidsplats enligt socialtjänstlagen. Ändringen görs för att
förenkla vid tillfällig frånvaro av boendesamordnare, som är
ordinarie delegat.
Tillägg att medicinskt ansvarig för rehabilitering har delegerad
beslutanderätt att anmäla en händelse enligt Lex Maria till
inspektionen för vård och omsorg
I övrigt redaktionella förtydliganden gällande:
o Beslut gällande bostadsanpassningsbidrag: hänvisning till
aktuell lagstiftning (år och antal paragrafer) samt vad de
avser
o Delegation angående anmälan av personuppgiftsincident:
tydliggörande att det inte rör sig om ett beslut som ska
fattas av två personer utan att beslutanderätten gäller
separat för respektive delegat
o I listan med förkortningar begränsas hänvisning till lagar till
endast deras namn för att listan ska kunna förbli aktuell
längre

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 44/2021 föreslagit omsorgsnämnden att fatta
beslut enligt förvaltningschefens förslag.
Förslag till reviderad delegationsordning.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 18 maj redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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§ 53

Dnr 2018-00034

Beslut om dataskyddsombud enligt
dataskyddsförordningen, GDPR
Omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgsnämnden utser Marcus Holmqvist till nytt
dataskyddsombud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU
2016/679 (GDPR), för nämndens personuppgiftsbehandling.
Uppdraget gäller från och med den 13 augusti 2021.
2. Omsorgsnämnden noterar att Maria Wellmerts uppdrag som
dataskyddsombud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU
2016/679 (GDPR), för nämndens personuppgiftsbehandling
upphör från och med den 13 augusti 2021.
Bakgrund
Den 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen.
Förordningen gäller i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella
regler, som till exempel personuppgiftslagen (PuL) i Sverige.
Dataskyddsombud är en roll som regleras i förordningen. I stort sett all
offentlig verksamhet är skyldig att utnämna ett ombud.
Dataskyddsombudets ansvar är att informera, ge råd och övervaka
efterlevnaden av förordningen. Dataskyddsombudet ska informeras vid
och ta del av processen för personuppgiftsincidenter. Nämnden är
personuppgiftsansvarig och ansvarar att bestämma ändamål och medel
för behandling av personuppgifter samt att systematiskt arbeta med
efterlevnad av förordningen.
Inom Växjö kommun har det under de senaste åren pågått ett arbete för
att säkerställa att kommunen uppfyller de krav som
dataskyddsförordningen ställer. Arbetet leds övergripande av personal
från kommunledningsförvaltningen men alla nämnder och styrelser är
involverade och driver arbetet utifrån sin nämnd/styrelses behandling.
Dataskyddsombudet har därför en kontaktperson på varje
förvaltning/bolag.
Nämnden har i § 41/2019 utsett Maria Wellmert till dataskyddsombud.
Då nuvarande dataskyddsombud kommer att lämna sin tjänst som
kommunens informationssäkerhetssamordnare föreslås att ansvaret
som dataskyddsombud övergår till kommunens säkerhetschef Marcus
Holmqvist fram till att en ny tjänst har utsetts för att fullgöra uppdraget.
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Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 26 maj redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Dataskyddsombudet
Integritetsskyddsmyndigheten (genom webbformulär)
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§ 54

Dnr 294792

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

•
•
•
•

•

•
•
•

Genomförd upphandling av nytt socialadministrativt
verksamhetssystem för omsorgsnämnden och nämnden för
arbete och välfärd. Avtalsspärr gäller fram till den 1 juni,
implementering planeras från och med den 1 september.
Genomförande av uppdrag att höja habiliteringsersättning för
daglig verksamhet i nivå med statsbidrag.
Evelid har utsetts till årets arbetsplats i kommunen 2020 av
kommunstyrelsens organisations- och personalutskott
Omsorgsförvaltningens deltagande i Växjö kommuns
uppmärksammade av Pride-veckan
Bemanningsplaneringen inför sommaren ser överlag god ut, men
vissa verksamheter, i synnerhet sjuksköterskeavdelningen,
behöver fortfarande lösningar där särskild ersättning för
kvarvarande pass kommer att krävas.
Nuläge runt Covid-19:
o Det finns i nuläget inga omsorgstagare med konstaterad
smitta
o Vaccinering fortskrider enligt plan
o Medarbetare kommer få sin andra vaccindos via Region
Kronoberg
o Sommarvikarier vaccineras innan jobbstart
Aktuellt antal tomma platser i särskilt boende samt beviljade
timmar inom hemvården
Inflyttning av centralförvaltningen till nytt kommunhus
genomfördes till största delen den 20 maj. De medarbetare som
kan arbeta hemma ska fortsatt göra detta.
Utredningar enligt Lex Sarah och Lex Maria samt av övriga
klagomål, gällande:
o Bemötande vid hemvårdsgrupp, som ej anmäls till
Inspektionen för vård och omsorg
o Omvårdnad vid bostad med särskild service
o Bemanning och planering vid särskilt boende
o Tillsyn i hemvården via trygghetskamera vid Evelid
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•

o Suicidförsök vid särskilt boende
o Brister i yrkesutövning vid kommunal hemvårdsgrupp
o Patientnämndsärende gällande synpunkter från anhöriga
angående kommunal hemvård, kommunalt särskilt
boende, kommunalt korttidsboende, samt Region
Kronoberg
En anmälan enligt Lex Sarah har gjorts till Inspektionen för vård
och omsorg gällande två ansökningar om bistånd enligt
socialtjänstlagen som lämnats öppna utan beslut från
myndighetsavdelningen under mycket lång tid. Händelserna har
följts upp och uppfattas inte av berörda ha medfört negativa
konsekvenser. Planerade åtgärder är att förtydliga handläggarnas
rutiner och ansvarsfördelning
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§ 55

Dnr 294794

Information från ledamöter
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) informerar om en lokal författares bok gällande sin
tid som anhörigvårdare under tio års tid med beskrivning av kontakt
med hemvården och vikten av personalkontinuitet.
Ulf Hedin (M), ordförande, informerar om det första sammanträdet med
omsorgsnämndens anhörig- och omsorgstagarråd.
Ulf Hedin (M), ordförande, informerar om det senaste sammanträdet
med Växjö kommunala pensionärsråd.
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§ 56

Dnr 298215

Frågor ifrån ledamöter och ersättare
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Anna Zelvin (KD), förste vice ordförande, undrar om arbetsutskottet och
nämnden kommer att sammanträda i juni.
Ulf Hedin (M), ordförande, svarar att mötena ställs in på grund av att det
saknas ärenden att behandla.
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§ 57

Dnr 294793

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