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§1
Val av justerare
Laila Göransson, PRO, utses att justera dagens protokoll.

§2
Dag för justering
Tidpunkt för justering bestämdes till måndagen den 26 februari kl. 13.15 i
Reception Björnen (kommunens kontaktcenter).

§3
Godkännande av dagordning
Följande ärenden läggs till under § 11, Övrigt
Framställan från Håll dig på benen till kommunen om möteslokal
Överlämnande av brev ifrån anhörig till omsorgstagare till
myndighetsavdelningen.

§4
Föregående protokoll
Protokollet lades till handlingarna. Ledamöterna upprepar sitt önskemål att
ordförande ska närvara vid justeringstillfället.

§5
Inkomna skrivelser
Kommunstyrelsens beslut 2018-01-16, § 34, att uppdra till kommunchefen att
tillsammans med omsorgsförvaltningen utreda förutsättningarna för en om
överförflyttning av kommunala pensionärsrådet, KPR, från omsorgsnämnden till
kommunstyrelsen kommande mandatperiod.

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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§6
Information om ny vägledning för biståndsbeslut för särskilda boenden
samt övrig biståndshandläggning
Anders Allard, avdelningschef, informerar
En granskning har gjorts av Institutet för lokala och regional demografi av 50
beslut gällande ansökningar om särskilt boende. Det framkom att särskilt boende
ofta beviljats där antalet timmar för insatser i boendet, och motsvarande antal
timmar i eventuella föregående beslut om hemtjänst, varit låga. Vidare har
bedömningarna som gjorts ofta varit otydliga, och besluten har sedan resulterat
att omsorgstagaren haft en förhållandevis lång vistelsetid på boendet.
Kammarrätten har gett vägledning kring när särskilt boende ska beviljas, i domar
som gällt överklagade avslagsbeslut: det ska finnas exempelvis ett stort
omsorgsbehov, där stor vikt läggs vid eventuella kognitiva
funktionsnedsättningar, oro hos den sökande vägs in när den kan härledas till
något konkret (t.ex. en fysisk funktionsnedsättning med medföljande fallrisk).
Ålder kan vara relevant att beakta när en sökande uppfyller många övriga
kriterier för att beviljas särskilt boende.
I Växjö har beviljade boendeplatser med få insatstimmar skapat en ansträngd
situation eftersom ett boende likväl kan vara tvunget att bibehålla en
personaltäthet som överstiger den bemanning som krävs för att verkställa
insatserna, samtidigt som ett växande utbud av särskilda boendeplatser från
boenden som drivs av privata utförare enligt LoV också skapat tomma platser i
kommunala boenden, med risk för att ytterligare tillkommer.
Detta bidrar till att man kunnat se att kommunen har en kostnadsavvikelse: att de
särskilda boendena kostar mer än vad som kunde förväntas utifrån kommunens
förutsättningar när det gäller faktorer som antalet äldre kommuninvånare och
deras generella hälsotillstånd, lönenivåer, befolkningstäthet, bebyggelse, m.m.
Det behövs tydliga kriterier i biståndsbedömningen, annars finns en risk de
särskilda boendeplatserna fylls på utifrån utbud istället för omsorgsbehov.
Det har varit många handläggare som varit involverade i ansökningarna om
särskilt boende innan: det har varit vanligt att en handläggare som jobbar med
hemtjänstärenden gjort en första utredning och sedan lämnat över till en
handläggare för särskilda boenden för slutlig bedömning och beslut. Nu
handläggs istället ansökningar om särskilt boende endast av handläggarna för
denna insats, vilket ger tydligare bedömningar. En annan orsak till att relativt
små beslut om särskilt boende fattats har varit att ansökningarna ibland tycks ha
gjorts efter påverkan från hemtjänstpersonal.
Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande

5(18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Växjö kommunala pensionärsråd
208-02-12

Utöver att anta en ny vägledning jobbar omsorgsförvaltningen med att utföra
insatser enligt BEON (bästa effektiva omhändertagandenivå), att ge stöd och
vägledning via kommunens seniorlots. Det behövs även fler tillgängliga bostäder
i det normala bostadsbeståndet: att kunna säkerställa tillgång till sådana bostäder
när behovet uppstår akut ses över av kommunens bostadsförsörjningsgrupp.
De nya kriterierna för biståndsbedömning följs upp under året.
Fråga ifrån Tomas Thornell: hur ser förhållandet ut i Växjö och andra kommuner
mellan genomsnittlig vistelsetiden i särskilt boende och tillgången till tillgängliga
bostäder som senior- och trygghetsboenden?
Anders Allard svarar att det är en bra fråga, man vet ej i nuläget.
Kriterier för vilket hjälpbehov hos den sökande som gör särskilt boende lämpligt
som insats liknar tidigare vägledning, när det gäller att väga in insatser av
anhöriga gäller detta att denna typ av stöd kan motsvara sådant som tidigare hade
kunnat beviljas i form av kommunala insatser, d.v.s. att bedömningen inte endast
görs utifrån antalet beviljade insatstimmar om det även finns anhörigvårdare som
stöttar den sökande i stor utsträckning.
Synpunkt ifrån ledamot: texten bör lyda ”ska” och inte ”kan” när det gäller att
väga in anhörigstöd i bedömningen.
Anders Allard svarar att det blir svårt att alltid väga in anhörigvård eftersom det
varierar exakt vad anhöriga gör.
Synpunkt ifrån ledamot: Hemtjänsten ställer krav på att anhöriga ska hjälpa till.
Anna Braun svarar att biståndshandläggningen har ett anhörigperspektiv. Det kan
inte ställas krav på att anhöriga hjälper till, förutom när det gäller äkta par och
serviceinsatser som städning och tvätt.
Synpunkt ifrån ledamot: I vissa fall när en omsorgstagare har sjukdomar eller är
dement så finns behov dygnet runt. Det räcker ej med enstaka timmar hemtjänst.
Anna Braun svarar man utgår från bestämmelserna i Äktenskapsbalken när det
gäller ansvaret för serviceinsatser kring hemmets skötsel. Utöver hemvård och
särskilt boende finns även andra delar av omsorgsförvaltningens verksamhets
som kan ge stöd till anhöriga: insatser som växelvård och avlösning, samt även
det arbete som bedrivs av träffpunkter och anhörigkonsulenter.

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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Synpunkt ifrån ledamot: Det finns fall när den anhöriges närstående vägrar åka
på växelvård. Man måste tänka på den oro som uppstår när en anhörig inte vågar
lämna den närstående utan tillsyn.
Anna Braun svarar att det perspektivet finns med, och att det är viktigt att ställa
rätt frågor i handläggningsprocessen, att bygga förtroende med den anhörige för
att denne ska kunna redogöra för sin situation. Handläggare kan inte alltid få hela
bilden klar för sig vid det första mötet, och därför är det viktigt att höra av sig.
Synpunkt ifrån ledamot: Fyrtiotalisterna kommer att ställa andra krav och inte
acceptera lika stort ansvar för anhörigstöd.
Synpunkt ifrån ledamot: Att ha en riktlinje om minst 25 timmar hemtjänst för att
få särskilt boende blir omöjligt, när t.ex. omsorgstagaren inte kan lämna hemmet
men får hjälp av anhöriga med många ärenden, eller inte vill ha hjälp.
Anders Allard svarar att det vägs in om en anhörig eller grannar hjälper till, och
att varje beslut om en ansökan är en individuell bedömning. Hela livssituation
utreds: var man bor, om anhöriga hjälper till, vilka hjälpbehov man har, och
hälsotillståndet.
Synpunkt ifrån ledamot: Ger exempel på en dement omsorgstagare med
hemtjänst som är uppe på nätterna och som ej vill bo hemma. Hemtjänsten har
bråttom och manar omsorgstagaren att stiga upp när de kommer. Medicin lämnas
utan att kontrollera om den tas. Men ansökan om särskilt boende har hittills inte
gjorts.
Anna Braun svarar att Socialtjänstlagen är en frivillig-lag, insatser kan inte ges
utan samtycke.
Synpunkt ifrån ledamot: Villigheten att söka hjälp kan bero på hur handläggaren
ställer frågan.
Anna Braun svarar handläggarna ska jobba motiverande, det kan krävas mer än
ett besök för att hitta vilken insats som bör sökas.
Synpunkt ifrån ledamot: Ledande frågor om att till exempel vilja bo kvar hemma
ställs till sökande.
Anna Braun svarar att det finns andra sätt att jobba med biståndhandläggning, att
kunna ställa öppna frågor till den sökande om vad man faktiskt vill. Det kan
krävas att man utbilda sig och blir bättre.

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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Fråga ifrån ledamot: Går man på omsorgstagarens önskemål, och inte den
anhöriges, om omsorgstagaren väljer att inte ansöka om särskilt boende?
Anna Braun svarar ja, men man får inte släppa att följa upp situationen.
Ulf Hedin tillägger att det aldrig blir aktuellt att omyndigförklara en person, utom
när den enskilde skapar fara för andra.
Anders Allard tillägger att en fråga som undersöks nationellt är om att kunna
lämna så kallade ”framtidsfullmakter” till anhöriga, i händelse att man skulle
drabbas av demens eller liknande. Det kan ges info om detta vid ett framtida
sammanträde.
Ulf Hedin svarar att detta önskas.
Synpunkt ifrån ledamot: Tidigare vägledningen finns fortfarande kvar på
kommunens hemsida och borde ändras.
Anders Allard svarar att det kan vara lämpligast att ta bort vägledningen för
insatser enligt Socialtjänstlagen tills även översynen av biståndsbeslut gällande
hemvård är klar.
Synpunkt ifrån ledamot: Alla känner till lagstiftningen. Det som blir till den
enskildes fördel utöver grundkraven kan ej vara fel.
Synpunkt ifrån ledamot: Bör inte kommunen ha ett ansvar när en person inte
klarar sig själv?
Synpunkt ifrån ledamot: Kommunen borde satsat på tryggboenden tidigare. När
KPR drev frågan under en tidigare mandatperiod så togs man ej på allvar.
Synpunkt ifrån Tomas Thornell: Socialdemokraterna hade ett annat yrkande när
beslutet togs: man önskade en återremiss för att ta fram kriterier som gav mer
rättssäkerhet och tydlighet men ej skapade snävare kriterier för att beviljas
boende. Handläggarna måste fråga förutsättningslöst. Det gäller att tillämpa
kommunens värdegrund hela vägen.
Synpunkt ifrån ledamot: Det är anmärkningsvärt att handläggningen ej gjorts mer
uniform tidigare. Det finns en stor oro inför framtiden, där många av föreningens
medlemmar tror att de själva eller en anhörig kan bli tvungna att bo kvar hemma.
Anna Braun svarar att man påbörjat att se över handläggarnas arbetssätt: att jobba
utifrån IBIC (individens behov i centrum), på det sätt som rekommenderas av
Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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Socialstyrelsen, och att handlägga utifrån en processkarta och se helheten i den
sökandes situation.
Anders Allard svarar att med nuvarande mer otydliga kriterier, där boende
beviljas för små behov, försvårar detta senare när sökande med stora behov
ansöker. En ansökan beviljas alltid om behovet finns, och man följer vilken
effekt den nya vägledningen får.
Synpunkt ifrån ledamot: Oro kan vara väldigt tungt. Det går inte bara att se till
om någon har 25 timmar hemtjänst eller mer.
Anna Braun svarar att det är möjligt att bevilja från andra kriterier.
Fråga ifrån ledamot: Innebär kriteriet om att ska finnas en dokumenterad psykisk
ohälsa som leder till påtaglig och befogad oro, att det krävs en läkardiagnos?
Anders Allard svarar att det inte är nödvändigt med en diagnos, men att det måste
finnas en skriftlig redogörelse i ansökan, att det finns ett sammanhang kring vad
det gäller.
Carola Dahlqvist tillägger att man jobbar med BEON och att nå äldre tidigare
med bl.a. seniorlots och förebyggande insatser. De flesta äldre trivs trots allt bäst
i egna miljön: det är ovant att flytta in i ett kollektiv. I januari beviljades
exempelvis 30 personer tillfällig plats hemifrån, och man borde nått dessa, t.ex.
med växelvård, innan det blir aktuellt att ringa den typen av samtal.
Fråga ifrån ledamot: Hur många biståndshandläggare jobbar på
myndighetsavdelningen? Underlättade det när omsorgsnämnden kunde bevilja
servicebostäder för äldre?
Anna Braun svarar att det är totalt 23 handläggare som jobbar med äldreomsorg.
Carola Dahlqvist tillägger att när servicebostäderna fanns, var det otydligt vad
som menades med särskilt boende. Servicebostäderna administrerades på ett
sådant sätt så att det blev som om omsorgsförvaltningen var ett bostadsbolag, och
de verksamheterna bör vara skilda.
Synpunkt från Tomas Thornell: Bakgrunden till den förändrade vägledningen är
att kommunfullmäktige har minskat omsorgsnämndens budgetram.
Synpunkt ifrån ledamot: Varför kan inte Växjö bli Sveriges främsta omsorgsstad,
på samma sätt som man vill vara Europas grönaste stad?

Justerandes
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§7
Information från Per-Åke Janén, VD för Vidingehem, om trygghetsbostäder
Bostadsbolagen kommer att träffas den 13 februari för att se över frågan vad man
kan göra kring trygghetsbostäder. Det tycks dock finnas goda förutsättningar för
E-huset, där det i så fall kommer krävas ändring av det hyresavtal man har med
omsorgsnämnden. Lyckans Höjd består i nuläget av traditionella hyresrätter, där
de boende har besittningsskydd. Möjligheterna att göra om till trygghetsboende
är begränsade: en gradvis omgörning i takt med att boende flyttar är tänkbar, men
problem uppstår i så fall med tomma lägenheter. Backsvalan återstår att se, det
beror på omsorgsnämndens önskemål. Trygghetsboende kräver personal.
Fråga ifrån Tomas Thornell: Vilka möjligheter finns att få nationellt
investeringsstöd?
Per-Åke Janén svarar han ej vet i nuläget, det behöver undersökas när
Växjöbostäder och Vidingehem påbörjar uppdraget. Man har undersökt t.ex.
Hultsfred och Västervik för olika lösningar kring ansvarsfördelningen mellan
kommun och bostadsbolag. En svår fråga är att kostnaderna för gemensamma
ytor behöver läggas på hyrorna för enskilda lägenheter.
Fråga ifrån ledamot: Det finns gemensamma ytor i Backsvalans källare. Vad görs
med dessa idag?
Per-Åke Janén svarar att de är möjliga uthyrningslokaler, men att de ej hyrts ut i
nuläget.
Vidingehem planerar även seniorlägenheter i Sandsbro med full tillgänglighet.
Det blir 13 lägenheter i två våningsplan, valet har gjorts utifrån koppling till
service i närområdet.
Fråga ifrån ledamot: Finns tidigare hemtjänstlokaler vid Backsvalan idag?
Per-Åke Janén svarar han inte vet.
Fråga ifrån ledamot: Finns några övriga planer på trygghetsboenden?
Per-Åke Janén svarar att man ännu inte tänkt alls kring detta. Det finns inga
vakanser i bostadsbeståndet. Man hoppas att uppdraget kan avspegla totala
behovet: både om det är ombyggnation eller nybyggnation som krävs.

Justerandes
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Fråga ifrån ledamot: Hur kan man få reda på behovet? Vet äldre om att
möjligheten kan erbjudas?
Per-Åke Janén svarar att man ej kan bygga på spekulation.
Fråga ifrån ledamot: Är det möjligt att göra en enkät till boende om önskemål att
kunna bo kvar på orten?
Per-Åke Janén svarar att man behöver veta efterfrågan och betalningsviljan.
Frågan är om det är bolaget eller kommunen som bör undersöka marknaden.
Synpunkt ifrån ledamot: Ansvaret att undersöka bör ligga på bolaget. Det har
gjorts förr, exempel finns. Investeringsstöd finns både för nyproduktion och
ombyggnad av hyresrätter, men det är lägre för det senare alternativet.
Per-Åke Janén svarar att ombyggnad är trolig när det gäller E-huset.
Ulf Hedin tillägger att förslagen på platser inte slut, utan att detta är början. Det
finns säkert fler lokaler.
Fråga ifrån ledamot: Kommer kommunen ge uppdrag att bygga, eller bolagen
själva, och hur kommer de i så fall in i bostadskö? Vad säger kommunstyrelsen?
Ulf Hedin svarar att uppdragets getts till bolagen. Man behöver se över
eventuella kriterier för att kunna ansöka: räcker det med dagens kriterier för
seniorboende, med samma åldersgräns? Lägenheter i trygghetsboende kopplas
till bostadskön. Kommunstyrelsen hoppas slippa diktera.
Fråga ifrån ledamot: Vad vet kommunen om ett möjligt mellanting trygghetsoch särskilt boende?
Ulf Hedin svarar att man ej känner till något om detta i nuläget, men får
undersöka.
Fråga ifrån ledamot: Vilka planer finns för tillgänglighetsanpassning av
nuvarande lägenheter, t.ex. hiss i tvåvåningshus?
Per-Åke Janén svarar att man undersöker, främst när det gäller
kommundelscentra.

Justerandes
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Fråga ifrån ledamot: Hur mycket längre möjliggör tillgänglighetsanpassningar för
den boende att bo kvar?
Per-Åke Janén svarar att man vet ej säkert, men det verkar vara en betydande
skillnad.
Synpunkt ifrån Tomas Thornell: Det behövs helhetsgrepp eftersom omsorg och
bolag påverkar varandra. Det bör gå att hitta pengar på totalen trots högre
inledande kostnader.
Per-Åke Janén svarar att frågan behöver undersökas, man tittar på hur andra
kommuner löst frågan.

§ 8 Information om årsrapport för omsorgsnämnden 2017 (inklusive
ekonomi), användning av statsbidrag för ökad bemanning under 2018, samt
meningsfull vardag på särskilda boenden
Carola Dahlqvist informerar.
En övergripande är att det blir fler äldre, men att dessa också är friskare.
Det är svårt att rekrytera personal. Kompetensutveckling görs och kunskapslyftet
från 2017 fortsätter. Kvalitetssäkring görs i verksamheten exempelvis kring
hygien och uppsikt. Det är fler aktörer inblandade och man jobbar förebyggande
och för att bli mer digitala. Det är fler privata utförare inom hemtjänsten, men få
som tar ärenden på landsbygden. Omsorgsnämndens verksamhet ingår nu i en
övergripande process tillsammans med nämnden för arbete och välfärd, den
kallas att ”Stödja individen till ett tryggt och självständigt liv”. Förvaltningschef
Ewa Ekman är processägare.
På nämndens uppdrag kommer man att anordna ”Utevistelsernas År”: tips och
idéer välkomnas.
Fråga ifrån ledamot: Varför har trycksår ökat under året?
Carola Dahlqvist svarar att hon inte känner till patientsäkerhetsberättelsen i
detalj.

Justerandes
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Synpunkt ifrån ledamot: Det anges en minskning av trycksår i
patientsäkerhetsplanen för 2018 som är mindre än ökningen under 2017
Carola Dahlqvist svararar att det i vissa fall kan röra sig om sår som upptäcks,
men ej uppstått i verksamheten.
Önskemål från ledamot om att bl.a. få veta mer kring förändringar över tid i
privata utförares patientsäkerhetsberättelser. Medicinskt ansvarig sjuksköterska
kommer till rådet för att berätta om patientsäkerhetsberättelsen.
Omsorgsförvaltningens sjukfrånvaro minskar, men det är också en nationell
trend.
Ulf Hedin tillägger att omsorgen nu ligger bättre till, men att frånvaron inom
utbildningsverksamheterna ökar istället.
Temperaturmätningar görs av medarbetarnas upplevelse av sin arbetssituation,
och Arbetsmiljöverket har antagit en ny föreskrift om OSA (organisatorisk och
social arbetsmiljö, med fokus på psykosociala aspekter).
Nämnden gör ett ekonomiskt resultat som är 700 000 kr över budget, men man
når alltså inte upp till de 19 miljoner som egentligen skulle hållits kvar.
När det gäller frågan om restider ingår antalet beviljade biståndstimmar, klargör
Carola Dahlqvist att dessa ej ingår i bedömningen som handläggaren gör, men att
en schablon för kostnader för resor (och även för dubbelbemanning) delas ut vid
resursfördelningen till enheterna.
Digitalisering av verksamheten pågår, t.ex. mobil hemtjänst och nattillsyn via
trygghetskameror.
Fråga ifrån ledamot: Vad gör man om elen försvinner när man har en kamera?
Carola Dahlqvist svarar att man måste ha en backup. Om kameran inte ger någon
bild så ringer personalen till nattpatrullen, som åker ut och gör tillsyn.
Man jobbar med extratjänster i välfärden: personer som samtidigt som de lär sig
språk kan bidra till en ”guldkant” i verksamheten.
Fråga ifrån ledamot: Finns det någon intraprenad i verksamheten?
Carola Dahlqvist svarar att Sörgården drivs som intraprenad.
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Ulf Hedin tillägger att Hovs hemvård också har lämnat en ansökan om att en bli
intraprenad, men att det samtidigt getts ett uppdrag till kommunchefen att göra
en översyn av kommunens centrala regelverk för intraprenader då detta inte
uppdaterats sedan det skapades när Katedralskolan blev intraprenad.
När det gäller läkemedelsgenomgångar är en utmaning bristen på läkare,
En samverkan med Region Kronoberg kallad Äldrehälsa Kronoberg östra har
påbörjats. Avdelningschefen för sjuksköterskor, Louise Bertilsson, deltar från
Växjö kommun och kan ge mer information till rådet.
Ove Löfqvist tillägger att en liknande samverkan funnits sedan tidigare i länets
västra delar, bl.a. på grund av problem med låg läkarmedverkan. Det är en bra
tanke om att sammanhålla kommun och landsting i vården.
Fråga ifrån ledamot: Finns det ett fallförebyggande arbete inom Äldrehälsa?
Ove Löfqvist svarar att inget riktat arbete finns. Det är dock en viktig del, då en
sjukdomsbild ofta börjar med ett fall.
Satsningar gör med medel från nämndens egna kapital och statsbidrag: det gäller
t.ex. dokumentationshandledare, planeringsverktyget TimeCare Plan som ger
bättre möjlighet för personal att påverka sina scheman, och systemet LifeCare
personlig assistans för att skriva dokumentation för denna insats via personalen
telefoner och bygga ihop med Försäkringskassan (ett tidsomfattande arbete idag),
samt vårdplanering via videolänk.
Fråga ifrån ledamot: Hur många kameror får man 1 miljon?
Ulf Hedin svarar att utrustningen inte är så dyr, utan att det är systemsäkerheten
som kostar.
Fråga ifrån ledamot: Finns kamerorna tillgängliga både inom hemtjänsten och de
särskilda boendena?
Carola Dahlqvist svarar att det först varit inom hemvården men att det även blivit
möjligt med trygghetskamera i särskilt boende nu.
En ansökan kan komma att göras ur kommunen digitaliseringsfond för RPA, som
möjliggör automatisering av vissa delar av omsorgsförvaltningens administration.
Fråga ifrån ledamot: Är projektet för Senior Alert endast tänkt i projektform?
Carola Dahlqvist svarar att så är fallet.
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Man jobbar med BEON, att möjliggöra kvarboende, och tidiga insatser. En
förändring är att kommunen nu har betalningsansvar efter tre dagar när det blir
aktuellt med hemtagning ifrån sjukvården: ett hemtagningsteam inrättas vid
bemanningsenheten.
Fråga ifrån ledamot: Gäller satsningen kring hemtagning endast omsorgspersonal
eftersom både det anges finansiering både via eget kapital och statsbidrag för
ökad bemanning?
Carola Dahlqvist svarar att undersköterskor finansieras via statsbidraget, medan
en administratör finansieras via eget kapital.
Fråga ifrån ledamot: Har hemtagningstiden ökat?
Carola Dahlqvist svarar att den har ökat något.
Upphandling gör av terapihund i särskilt boende, men upphandlingen av
musikstund har avbrutits.
Fråga ifrån ledamot: Var det ingen som lämnade anbud för musikstund?
Ulf Hedin svarar att det inkom två anbud: det ena uppfyllde ej
upphandlingskraven fullt ut, det andra godtog inte ersättningsnivån.
Fråga ifrån ledamot: Finns det bara halv demensskötersketjänst i kommunen?
Carola Dahlqvist svarar att det finns en heltidstjänst, och utöver det ytterligare en
halvtid. Det är svårt att rekrytera denna typ av kompetens.
Finansiering av en extra dietisttjänst fortsätter, liksom satsning på
måltidsupplevelsen i särskilt boende.
Andra kostnader som täcks gäller flytten från Hovslund, cirkulationstvätt för
personalkläder, och satsningar på vårdhygien.
Fråga ifrån ledamot: Vart går lösöret från Hovslund?
Carola Dahlqvist svarar att det delas ut till kommunens möbelcirkel och andra
omsorgsverksamheter, i sista hand säljs det på auktion.
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Utevistelsernas År 2018
Carola Dahlqvist presenterar ett förslag. En utmaning gäller färdtjänsten: det går
inte att transportera två omsorgstagare mellan två särskilda boenden då detta
räknas som en verksamhetsresa. Olika aktiviteter planeras för att t.ex. ta till vara
utemiljöerna som finns vid de särskilda boendena. Ett bokningssystem ska
införas för att ta del av parcyklar i hemvården. Termotäcken till rullstolar köps in
och ska användas både i särskilt boende och i hemvård, liksom rullstolar med
kraftigare motorer.
Synpunkt ifrån ledamot: Det viktigaste är att det finns personal.
Carola Dahlqvist svarar att man mäter följsamhet till att erbjuda beviljat antal
utevistelser, man har stöd ifrån Kampradstiftelsen och det finns ungdomar som
hjälper till vid tre särskilda boenden.
Fråga ifrån ledamot: Är det ett problem att utevistelser erbjuds när
omsorgstagaren inte vill gå ut?
Carola Dahlqvist svararar att det kan vara ett problem.
Synpunkt ifrån ledamot: Det bör erbjudas aktiviteter, till exempel musik vid
Ryttartorpet. Alla omsorgstagare har inte egna förslag, så det är bra att få dem.

§ 9 Information från Maria Säterdal, VD för Växjöbostäder, om
trygghetsbostäder
Växjöbostäder har en vision om att vara kommunens bästa hyresvärd. Man har
många målgrupper med skilda behov. För äldre kan vardagstrygghet vara ett
sådan: tillgängliga bostäder och service så att lås och hissar fungerar.
Boendemöjligheter ska finnas för alla som är aktiva och söker, även om det kan
ta tid. Man tänker in ekonomisk och social hållbarhet vid nyproduktion och
renovering. Man har 100 medarbetare, 17000 gäster, 8900 bostäder varav 1900
nya, samt 42 000 kvadratmeter verksamhetslokaler (som dock ej är en
kärnverksamhet).
Det finns viss överlappning mellan Vidingehem och Växjöbostäder i norra delen
av staden. Man satsar på full tillgänglighet vid nyproduktion: exempel på projekt
är Portvakten och Skärvet, Pilgrimmen, Arken.
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Det finns en översiktskarta över var bostäder för äldre finns. Aspen var tänkt som
trygghetsboende 2013, men det fanns ej finansiering av resursen som var tänkt
finnas på platsen. Kostnaden för yta och personal skulle fördelats på övriga
hyror.
Synpunkt ifrån ledamot: Tolv lägenheter är alldeles för lite för att fördela på.
Maria Säterdal svarar att då behövs tomter utanför staden på grund av
markpriserna, men det innebär också andra hyreskostnader på grund av väntad
avkastning.
Man har avvaktat med att bygga nytt eftersom bostadsmarknader är het och man
konkurrerar med bostadsrätterna. Bolaget bevakar alla markanvisningar.
Fråga ifrån ledamot: Vilka områden är mest lämpade för äldre vid nybygge?
Maria Säterdal svarar att det kan gälle exempelvis närhet till vårdcentral och buss
för äldre. Man undersöker vem som faktiskt flyttar in i bolagets lägenheter: hur
gammal är man, varifrån kommer man, vilken bostadsform bodde man i tidigare?
Fråga ifrån ledamot: Är Växjöbostäder med i den kommande
markanvisningstävlan för Hovshaga?
Maria Säterdal svarar ja.
Fråga ifrån ledamot: Hur är det tänkt med den nya detaljplanen för Romalyckan?
Maria Säterdal svarar att det inte är klart. En utmaning är minskade garage och
parkeringar. Om plats blir över kan det eventuellt bli bostäder. Det är en lång
process.
Synpunkt ifrån ledamot: Kommunen gör besparingar för t.ex. särskilt boende vid
tillgänglighetsanpassningar.
Maria Säterdal svarar att en svår fråga vid att bygga tillgängligt är att kostnader
för t.ex. hiss vid ombyggnad beror på hur många som får tillgång: det ska
fördelas på de boende som drar nytta på det som byggs, och kan ej läggas på
andra hyresgäster. Som bostadsbolag är man också skyldig att driva
verksamheten affärsmässigt och har därför inte någon praktisk möjlighet att ta
hänsyn till besparingar som kan göras i den kommunala verksamheten
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Fråga ifrån ledamot: Blir det fler ägarlägenheter?
Maria Säterdal svarar att man avser detta och håller ögonen öppna för
möjligheter.

§ 10
Nytt angående Hovslund
Carola Dahlqvist informerar. Det är nu 25 boende kvar.
Fråga ifrån ledamot: Vad händer med personalomställningen?
Ulf Hedin svarar att den sker etappvis.
Fråga ifrån ledamot: Hyrs lägenheterna ut enligt det inlämnade förslaget?
Carola Dahlqvist svarar att det troligen är fullhyrt på Korsövägen.

§ 11
Övrigt
Framställan från Håll dig på benen-gruppen
Laila Göransson, PRO, önskar medel för en lokal för att Håll dig på benen ska
kunna anordna en större föreläsning med Gösta Bucht, professor i geriatrik.
Ulf Hedin svarar att kommunen har ett antal dagar att förfoga hos konserthuset.
Han undersöker om det är möjligt att använda sig av dessa.
Brev ifrån anhörig
Brevet från en omsorgstagares anhörige överlämnas till handläggare på
myndighetsavdelningen.
Övrigt
En ledamot önskar omsorgsnämndens årsrapport i tryckt version. Beställning av
rapporten till tryckeri kommer som alltid att göras efter att omsorgsnämnden
fastställt rapporten vid sitt sammanträde den 21 februari.
En ledamot tackar för den julblomma med bättringshälsningar som rådet sände i
december.
Anita Olsson (RPG) tackar för tiden som ledamot i pensionärsrådet.
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