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§ 91 Dnr 2021-00018 
 

Information och utbildning till omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Malin Olsson, enhetschef för omsorgsförvaltningens nybildade 
förebyggande enhet, informerar om enhetens struktur, uppdrag och 
verksamhet. 
 
Annika Johansson, verksamhetsstrateg, samt Ewa Ekman, 
förvaltningschef, svarar på frågor om genomförd kartläggning av 
verksamhetslokaler inom den kommunala hemvården. 
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§ 92 Dnr 2021-00026 
 

Ekonomisk uppföljning till och med oktober med 
helårsprognos för omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden fastställer ekonomisk uppföljning till och med 
oktober 2021 med helårsprognos.   
 
Bakgrund 
Kristina Lindstedt, förvaltningscontroller, samt Nicklas Norman, 
förvaltningscontroller, redogör för ekonomisk uppföljning till och med 
oktober 2021 med helårsprognos. Nämnden prognosticerar fortsatt ett 
överskott. 
 
Malin Raab Obermayr, avdelningschef för uppdrag och uppföljning, 
redogör för hur sökta statsbidrag har tagits i anspråk vid 
omsorgsförvaltningen via projekt, utbildningar och inköp. 
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§ 93 Dnr 2021-00019 
 

Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   
 
Bakgrund 
Omsorgsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, nämndens ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden 
tagen delegationsordning. Beslut som fattas med stöd av delegationen 
ska redovisas till nämnden.  
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§ 94 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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§ 95 Dnr 2021-00038 
 

Återrapportering av uppdrag till förvaltningschefen 
att beställa fastighetsnät i bostäder med särskild 
service inom omsorgsnämndens verksamhetsområde 

Omsorgsnämndens beslut 
1. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget.    
2. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att från 

Wexnet AB beställa installation av fastighetsnät i bostäder med 
särskild service. 

3. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att avtala med 
berörda fastighetsägare att ingen hyreshöjning till den enskilde 
omsorgstagaren eller till omsorgsförvaltningen ska göras till följd 
av installationen av fastighetsnät i bostäder med särskild service. 
Detta då omsorgsnämnden bekostar samtliga 
installationskostnader i berörda fastigheter inklusive moms.   

 
Bakgrund 
Det finns ett behov av ett modernt fastighetsnät i dom fastigheter där 
omsorgsnämnden bedriver verksamhet i form av bostäder med särskild 
service.  
 
Omsorgsnämnden har i sitt beslut § 50/2021 godkänt en investering 
motsvarande 6 miljoner kr inklusive eventuellt tillkommande moms 
gällande kostnader för installation av fastighetsnät vid bostäder med 
särskild service vars lokaler nämnden hyr. I samma beslut har nämnden 
uppdragit till förvaltningschefen att avtala med berörda fastighetsägare 
om att från Wexnet AB beställa detta till berörda fastigheter. 
 
Wexnet AB har gjort en inventering av förutsättningarna för installation 
vid berörda fastigheter. Baserat på bolagets offert bedömer 
omsorgsförvaltningen att de totala investeringskostnaderna kommer att 
uppgå till motsvarande 2,75 miljoner kr inklusive eventuellt 
tillkommande moms. Berörda fastighetsägare har i vissa fall installerat 
egna fastighetsnät i bostäderna, men för att kunna begagna det 
kommunala nätverket för förvaltningens vård- och omsorgsverksamhet 
så behöver ny installation görs i samtliga fastigheter. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 74/2021 lämnat förslag till omsorgsnämnden. 
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Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 4 november redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Inom 
omsorg funktionsnedsättning har nämnden hyreskontrakt med totalt 
tjugo olika fastighetsägare, varav några endast gäller en enstaka 
gruppbostad. Att avtala om beställning med samtliga fastighetsägare kan 
väntas ta tid, kräver mycket fortsatt administration efter avtalets 
tecknande, med avskrivningar på synnerligen begränsade belopp för de 
minsta fastighetsägarna. Det kan inte garanteras att samtliga 
fastighetsägare verkligen sluter avtal. Därtill kommer frågan om 
hyreshöjningar för såväl den enskilde omsorgstagaren som 
omsorgsförvaltningen för att kompensera fastighetsägaren för 
genomförda investeringar. Förhandlingarna kan komma att utmynna i 
olika stora höjningar vid olika boenden. Då de beräknade 
investeringskostnaderna ryms väl inom det belopp som nämnden 
godkänt, bedöms det vara mest effektivt att nämnden på egen hand 
beställer och bekostar installation och drift av näten. Gentemot 
fastighetsägarna bedöms det då skäligt att inga förändringar görs av 
nämndens eller omsorgstagarnas hyra, då inga kostnader har tillkommit 
för fastighetsägaren. 
 
Yrkanden 
Carin Högstedt (V), med instämmande av Alije Mikullovci Kera (S), 
Margareta Jonsson (C), samt Anna Zelvn (KD): bifall till arbetsutskottets 
förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Wexnet AB 
Berörda fastighetsägare 
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§ 96 Dnr 2021-00062 
 

Återrapportering till omsorgsnämnden gällande 
uppdrag i nämndens internbudget att utreda 
möjligheten till minskning av andelen ofrivilligt 
delade turer för medarbetare 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget och uppdrar 
åt förvaltningschefen att ta fram en lokal riktlinje med målsättningen att 
delade turer tas bort under vardagar och att arbete under helg innebär 
en delad tur per medarbetare. 
 
Bakgrund 
Delade turer är en arbetstidsform som innebär att ett arbetspass delas 
upp med ett längre obetalt uppehåll, exempelvis först ett morgonpass 
följt av några timmars obetald ledighet och därefter ett kvällspass under 
samma dag.  
 
Frågan om delade turer har aktualiserats i Växjö kommun ett antal 
gånger genom åren. Tidigare utredningar har visat att det är svårt att 
minska användningen av delade turer utan kraftiga resurstillskott eller 
tätare helgtjänstgöring och färre längre ledigheter för medarbetarna, 
varför något formellt beslut vad gäller att minska eller ta bort de delade 
turerna aldrig har tagits.   
 
I internbudget för 2021 har omsorgsförvaltningen fått i uppdrag från 
omsorgsnämnden att utreda möjligheten till att minska andelen 
ofrivilligt delade turer i Växjö kommun.   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 75/2021 lämnat förslag till omsorgsnämnden.  
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 2 november redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det 
skulle innebära stora kostnader att helt ersätta de delade turerna under 
såväl helg- som vardagar. Den enkätundersökning som gjorts i 
utredningen visar på att förekomsten av delade turer under vardagar är 
låg och målsättningen att ta bort delade turer under vardagar bedöms 
därför vara rimlig. De flesta samordnare och enhetschefer har svarat att 
medarbetarna i genomsnitt har två planerade delade turer på helger 
under en period på fyra veckor. Utredningens förslag till beslut innebär 
således en minskning till maximalt en delad tur per medarbetare under 
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helgtjänstgöring. Rekommendationen är att parallellt arbeta för att höja 
kompetensen bland medarbetare i schemaläggning samt utveckla 
befintliga rutiner och säkerställa ett likvärdigt arbetssätt när det gäller 
bemanning och schemaläggning. 
 
Utredning gällande möjligheten till minskning av andelen ofrivilligt 
delade turer för medarbetare inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde. 
 
Yrkanden 
Carin Högstedt (V):  
 
Omsorgsnämnden beslutar att minimera delade turer. 
 
 
Ulf Hedin (M) med instämmande av Anna Zelvin (KD):  
 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
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. 
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Omröstningsresultat 
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag med 8 ja-röster mot 7 nej-röster. 
 

Ledamöter 
 

Ersättare som tjänstgör Ja- 
röst 

Nej- 
röst 

Avstår 

Anna Zelvin (KD)  JA 
 

 
Julia Berg (S) Sara Gille (S) 

 
NEJ  

Alexander Modell (M)  JA   
Suzanne Frank (M)  JA   
Anna Gustbée (M) Monica Lindfors (M) JA   
Margareta Jonsson (C)  JA   
Lars Rejdnell (L)  JA   
Gunnel Jansson (MP)   JA   
Alije Mikullovci Kera (S)   NEJ  
Andreas Liljenberg (S)   NEJ  
Erika Lagergren (S) 

 
 NEJ  

Anders Westin (S) Åsa Törnsten-Stärner (S)  NEJ  
Carin Högstedt (V)   NEJ  
Pernilla Wikelund (SD) Sara Iranshahi (SD) 

 
NEJ  

Ulf Hedin (M), ordförande  JA   
Omröstningsresultat  8 7  

 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Omsorgsnämnden 
2021-11-25 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   14 (33) 

 

§ 97 Dnr 2021-00059 
 

Återrapportering av uppdrag att utreda användning 
av läkemedelsrobotar inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget och uppdrar 
åt förvaltningschefen att genomföra ett pilotprojekt med 
läkemedelsrobotar i tre hemvårdsområden i syfte att: 
 

• utarbeta och testa en detaljerad organisationsbeskrivning 
• göra en mer exakt bedömning av kostnader samt möjlighet till 

omfördelning och effektivisering av personalresurser 
 
Utvärdering av pilotprojektet med beslutsförslag redovisas för nämnden 
 
Bakgrund 
I internbudget för 2021 har omsorgsnämnden gett omsorgsförvaltningen 
i uppdrag att se över möjligheten att använda läkemedelsrobotar hos 
patienter i hemsjukvården. De senaste åren har flera kommuner valt att 
införa medicinpåminnare, så kallade läkemedelsrobotar, hos patienter i 
hemsjukvården och positiva effekter av användandet har identifierats 
nationellt. Läkemedelsrobot kan vara ett hjälpmedel för de patienter 
som har förmågan att själva ta sina läkemedel, men som behöver hjälp 
med överlämnandet.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 76/2021 lämnat förslag till omsorgsnämnden. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 1 november redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att med 
en väl utarbetad och förankrad organisation som grund bedöms 
möjligheten till införande av läkemedelsrobotar i hemsjukvården som 
god. Om rätt målgrupp omfattas av insatsen kan nyttor uppnås för såväl 
omsorgstagare som verksamhet, exempelvis ökad självständighet och 
patientsäkerhet kring läkemedelshanteringen, samt möjlighet till 
omfördelning och effektivisering av personalresurser. 
 
Utredning gällande användning av läkemedelsrobotar inom 
omsorgsnämndens verksamhetsområde 
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Yrkanden 
Suzanne Frank (M): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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§ 98 Dnr 2016-00077 
 

Avtalsförlängning gällande drift av bostad med 
särskild service, Vingavägen 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden beslutar 
Att förlänga avtal med Humana LSS Sverige AB avseende driften av 
bostaden med särskild service med adress Vingavägen 50 under 
perioden 2022-11-01 – 2024-10-31. 
   
Bakgrund 
Humana LSS AB driver sedan 2017-11-01 bostaden med särskild service 
med adress Vingavägen 50 på uppdrag av omsorgsnämnden. Avtalet 
mellan omsorgsnämnden och Humana LSS Sverige AB löper för den 
andra avtalsperioden ut 2022-10-31. Detta avtal är förlängt vid ett 
tillfälle och kan förlängas i ytterligare två år till och med 2024-10-31. Om 
omsorgsnämnden avser att förlänga avtalet ska en skriftlig begäran om 
förlängning göras till Humana LSS Sverige AB senast nio månader före 
avtalets utgång, d v s senast 2022-01-31. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 77/2021 lämnat förslag till omsorgsnämnden. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 4 november redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att 
omsorgstagarna vid verksamheten har stora och sammansatta behov 
och det är av största vikt att individanpassa de insatser som ges utifrån 
till exempel bemötande och gemensamt arbetssätt. Nuvarande utförare 
har en god förmåga att arbeta utifrån de olika omsorgstagarnas 
individuella behov, som skiljer sig mycket åt. Den sociala 
dokumentationen är av mycket god kvalitet och ger ett gott underlag för 
att insatser ska kunna ges på ett likartat sätt. Genomförda 
avtalsuppföljningar har visat på en god uppfyllnad av de krav som 
regleras i avtalet. Det finns ännu inga resultat från årets nationella 
brukarundersökning. Vid den nationella brukarundersökningen 2019 
hade samtliga sex omsorgstagare svarat och den samlade upplevelse för 
enheten var 83% (mål 80%). Enheten fick utmärkelsen ”Omsorg i 
toppklass” för 2020. 
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Yrkanden 
Suzanne Frank (M): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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§ 99 Dnr 2021-00063 
 

Internbudget för omsorgsnämnden för år 2022 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden fastställer nämndens internbudget för 2022 och 
översänder den till kommunstyrelsen. 
 
Reservation 
Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för Erika 
Lagergrens (S) yrkande. 
 
Ledamöterna ifrån Socialdemokraterna reserverar sig emot beslutet till 
förmån för Erika Lagergrens (S) yrkande. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har beslutat om budget för 2022 samt plan för 
2023–2024 för Växjö kommun. 
 
I budgeten framgår nämndernas budgetanslag för 2022 och 
riktningsmål, nyckeltal och uppdrag. Beslutad internbudget ska 
översändas till kommunstyrelsen 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 78/2021 lämnat förslag till omsorgsnämnden. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 10 november redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 
Förslag till internbudget för omsorgsnämnden 2022 
 
Yrkanden 
Anna Zelvin (KD), med instämmande av Ulf Hedin (M), Suzanne  
Frank (M), Lars Rejdnell (L), Margareta Jonsson (C), Gunnel Jansson (MP), 
Monica Lindfors (M), samt Alexander Modell (M): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Erika Lagergren (S), md instämmande av Åsa Törnsten-Stärner (S), samt 
Carin Högstedt (V): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkanden enligt följande: 
 

1. Införa internt service- och extrapersonal för avlastning av 
personal på kommunala särskilda boenden. 

2. Ta fram ett förslag på språkstödsprogram för anställda med 
bristande kunskaper i svenska. 

3. Återinföra avgiftsfria enkla hjälpmedel. 
4. Upprätta en ny demensenhet på ett särskilt boende för yngre 

omsorgstagare. 
5. Avsätta två miljoner kronor till kulturella aktiviteter via 

studieförbund inom särskilda boenden. 
6. Inom LSS genomförs en enkät till alla omsorgstagare om vad de 

skulle vilja ändra till det bättre i sin vardag. Alla möjligheter till 
kommunikation ska användas. 

7. Ta fram en plan för avveckling av LOV inom särskilt boende.  
8. Personer som har fått plats på särskilt boende men avstått från 

att välja ska i första hand erbjudas plats på kommunalt boende 
enligt närhetsprincipen. 

9. Avskaffa minutjakten och implementera ett tillitsbaserat 
arbetssätt i hemtjänsten som bygger på förtroende för 
medarbetarnas kompetens och erfarenhet. 

10.  Avskaffa delade turer. 
11.  Satsa på fortlöpande kompetenshöjning för personal som möter 

omsorgstagare med demenssjukdom och psykisk ohälsa. 
12.  Ta fram en handlingsplan med landsbygdsperspektiv för 

rekrytering till äldreomsorgen utanför Växjö stad. 
13.  Inför ett nytt nyckeltal för larmtider och kontinuitet. 
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Sara Iranshahi (SD): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag med tilläggsyrkanden och 
ändringsyrande enligt följande: 
 
Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid ska minska och  
2022 vara högst 5 procent.  
Uppdrag  
- Utred orsak till omsorgsnämndens låga nyttjande- och aktivitetsgrad i  
friskvårdsbidraget.  
- Utred personalens behov, önskemål och förutsättningar för att öka 
fysisk aktivitet och  
träning.  
- Utred möjligheter att införa ett dagligt träningspass på arbetsplatsen 
under arbetstid,  
för all omsorgspersonal.  
Omsorgsnämnden Inom ram 
 
 
Uppdraget ”Förstärka insatserna för att bryta ofrivillig ensamhet minska 

psykisk ohälsa och” ändras till: 

 

Tag fram åtgärdsplan för att bryta ofrivillig ensamhet och minska psykisk 

ohälsa. 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar om nämnden bifaller arbetsutskottets förslag i 
enlighet med Anna Zelvins (KD) yrkande och finner att nämnden antar 
yrkandet. 
 
Ordförande frågar om nämnden antar Erika Lagergrens (S) yrkande och 
finner att yrkandet inte antas. 
 
Ordförande frågar slutligen om nämnden antar Sara Iranshahis (SD) 
yrkande och finner att yrkandet inte antas. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande utser Anna Zelvins (KD) yrkande till huvudförslag i 
omröstningen. 
 
Ordförande ställer Erika Lagergrens (S) yrkande mot Sara Iranshahis 
(SD) yrkande och finner att Erika Lagergrens (S) yrkande ska vara 
motförslag mot Anna Zelvins (KD) yrkande vid omröstningen. 
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Ordförande godkänner sedan följande beslutsordning för omröstningen: 
Ja för bifall till arbetsutskottets förslag 
Nej för bifall till Erika Lagergrens (S) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag med 9 ja-röster mot 6 nej-röster. 
 

Ledamöter 
 

Ersättare som tjänstgör Ja- 
röst 

Nej- 
röst 

Avstår 

Anna Zelvin (KD)  JA 
 

 
Julia Berg (S) Sara Gille (S) 

 
NEJ  

Alexander Modell (M)  JA   
Suzanne Frank (M)  JA   
Anna Gustbée (M) Monica Lindfors (M) JA   
Margareta Jonsson (C)  JA   
Lars Rejdnell (L)  JA   
Gunnel Jansson (MP)   JA   
Alije Mikullovci Kera (S)   NEJ  
Andreas Liljenberg (S)   NEJ  
Erika Lagergren (S) 

 
 NEJ  

Anders Westin (S) Åsa Törnsten-Stärner (S)  NEJ  
Carin Högstedt (V)   NEJ  
Pernilla Wikelund (SD) Sara Iranshahi (SD) JA   
Ulf Hedin (M), ordförande  JA   
Omröstningsresultat  9 6  
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§ 100 Dnr 2021-00060 
 

Återrapportering av uppdrag att utreda användning 
av mobila trygghetslarm inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisad utredning och uppdrar till 
förvaltningschefen att genomföra en pilotstudie inom minst två 
hemvårdsområden. 
 
Pilotprojektets syfte bör vara att tydliggöra: 

• Hur mobila trygghetslarm fungerar för omsorgstagaren? 
• Upplever omsorgstagaren en större självständighet och trygghet? 
• Hur fungerar spårbarheten med GPS för hemvården? 
• Hur fungerar överlämning mellan enheter när omsorgstagaren 

påkallar hjälp och stöd i annat område än sitt ordinarie? 
• Hur upplever våra medarbetare mobila trygghetslarm? 
• Behöver vi göra några förändringar i vår organisation och i vårt 

arbetssätt och i så fall vilka? 
• Vilka alternativ för mobila trygghetslarm ska Växjö kommun 

tillhandahålla? 
 
Bakgrund 
I omsorgsnämndens internbudget för 2021 finns ett uppdrag att utreda 
möjligheten till införandet av GPS-baserad lösning för trygghetslarm i 
större skala. 
 
Omsorgsförvaltningen har sedan länge använt sig av traditionella 
trygghetslarm för att omsorgstagare ska kunna påkalla hjälp och stöd vid 
behov. Traditionella trygghetslarm fungerar endast för att påkalla hjälp 
och stöd inom den egna bostaden, alternativt i direkt närhet till denna. 
Detta medför att omsorgstagare ibland kan känna en oro att lämna sitt 
hem då möjligheten att påkalla hjälp och stöd inte längre finns. Med 
mobilt trygghetslarm kan omsorgstagaren påkalla hjälp och stöd oavsett 
var hen befinner sig, förutsatt att det finns mobiltäckning. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 79/2021 lämnat förslag till omsorgsnämnden. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 27 oktober redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att 
genomförbarheten bedöms som god för att införa mobila trygghetslarm 
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inom omsorgsförvaltningen i Växjö kommun. Mobila trygghetslarm har i 
andra kommuner ökat den enskildes självständighet, trygghet och 
delaktighet, samt att omsorgstagaren fortfarande kan vara delaktig i 
samhällslivet. Samtidigt har det i flera kommuner minskat behovet av 
personal som medföljer vid ex vis promenader eller utevistelser. Ett 
mobilt trygghetslarm har också i andra kommuner medfört ett minskat 
behov av hemtjänst, minskad psykisk ohälsa och att omsorgstagare både 
äter och sover bättre. En pilotstudie bör genomföras och utvärderas för 
att undersöka om mobila trygghetslarm är något som ska införas 
permanent inom omsorgsförvaltningen. 
 
Yrkanden 
Suzanne Frank (M), med instämmande av Erika Lagergren (S) samt Åsa 
Törnsten-Stärner (S): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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§ 101 Dnr 2021-00051 
 

Skrivelse ifrån Carin Högstedt (V) och Tomas B 
Lindahl (V) om att höja ambitionen för andel 
nöjda/mycket nöjda med Växjö kommuns 
äldreomsorg i särskilda boenden och 
hemtjänst/vård samt gruppbostäder LSS 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden lämnar följande svar på skrivelsen: 
 
Att nå 80 procent samlad nöjdhet i Socialstyrelsens 
brukarundersökning, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är ett 
mått som de flesta kommuner använder. 80 procent för samlad nöjdhet 
är en nivå som anses god och den används inte bara i Växjö kommun 
utan är vanligt förekommande.  
Att höja nivån till 90 procent avseende samlad nöjdhet på övergripande 
nivå ger inte önskad effekt för en god och ändamålsenlig 
verksamhetsstyrning på enhetsnivå utifrån resultat i 
brukarundersökningen. Enheter som har resultat under målnivån i 
brukarundersökningen ska ta fram handlingsplan med åtgärder och 
arbeta systematiskt med sina förbättringar som syftar till förbättrad 
måluppfyllelse. Enheter som når målnivån arbetar för att fortsatt 
bibehålla hög nöjdhet. 
 
Bakgrund 
Carin Högstedt (V) och Tomas B Lindahl (V) har inlämnat en skrivelse till 
omsorgsnämnden i vilken nämnden föreslås höja sin målnivå för andel 
nöjda omsorgstagare i Socialstyrelsens brukarundersökning ifrån 80 % 
till 90 % som är nöjda eller mycket nöjda. Resultat därunder ska 
uppmärksammas och åtgärdas. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 80/2021 lämnat förslag till omsorgsnämnden. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 27 oktober redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att 
brukarupplevd kvalitet med målnivån 80 procent för samlad nöjdhet ska 
ses som en av flera viktiga mål i förvaltningens förbättringsarbete.  
Resultaten i brukarundersökningen analyseras både på övergripande 
nivå och på enhetsnivå för såväl kommunal som privat regi.  



 Sammanträdesprotokoll 
Omsorgsnämnden 
2021-11-25 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   25 (33) 

 

Svarsfrekvensen på brukarundersökningen, att en tydlig majoritet av de 
svarande upplever sig vara nöjda samt att resultaten är likvärdiga 
jämfört med andra kommuner större städer vägs in i analysen för det 
fortsatta arbetet med att förbättra mindre bra resultat eller arbetet för 
att bibehålla resultat som når den satta målnivån. 
 
Yrkanden 
Carin Högstedt (V), med instämmande av Erika Lagergren (S) samt Sara 
Iranshahi (SD):  
 
Omsorgsnämnden bifaller skrivelsens förslag. 
 
 
Ulf Hedin (M), med instämmande av Margareta Jonsson (C): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
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. 
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Omröstningsresultat 
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag med 8 ja-röster mot 7 nej-röster. 
 

Ledamöter 
 

Ersättare som tjänstgör Ja- 
röst 

Nej- 
röst 

Avstår 

Anna Zelvin (KD)  JA 
 

 
Julia Berg (S) Sara Gille (S) 

 
NEJ  

Alexander Modell (M)  JA   
Suzanne Frank (M)  JA   
Anna Gustbée (M) Monica Lindfors (M) JA   
Margareta Jonsson (C)  JA   
Lars Rejdnell (L)  JA   
Gunnel Jansson (MP)   JA   
Alije Mikullovci Kera (S)   NEJ  
Andreas Liljenberg (S)   NEJ  
Erika Lagergren (S) 

 
 NEJ  

Anders Westin (S) Åsa Törnsten-Stärner (S)  NEJ  
Carin Högstedt (V)   NEJ  
Pernilla Wikelund (SD) Sara Iranshahi (SD) 

 
NEJ  

Ulf Hedin (M), ordförande  JA   
Omröstningsresultat  8 7  
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§ 102 Dnr 2021-00049 
 

Skrivelse ifrån Carin Högstedt (V) och Tomas B 
Lindahl (V) om att revidera omsorgsnämndens 
Vägledning för biståndsbedömning enligt 
socialtjänstlagen i syfte att mildra kraven för att få 
plats på särskilt boende 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden lämnar följande svar på skrivelsen: 
 
Nämndens vägledning för biståndsbedömning enligt SoL, 
Socialtjänstlagen, syftar till att varje kommuninvånare får rätt insats 
efter behov. De platser i särskilt boende som finns i kommunen är 
bemannade dygnet runt och har ett tydligt syfte att möta behoven för 
de som har störst och mest varaktiga vård- och omsorgsbehov.   
 
Växjö kommun har beslutat om en garanti för äldres tillgång till anpassat 
boende, som bland annat är riktad till individer som har ett visst 
omvårdnadsbehov, otillgänglig bostad och som upplever en otrygghet, 
men som fått avslag på ansökan till särskilt boende. Omsorgsnämnden 
samverkar med de kommunala bostadsbolagen för att uppfylla garantin. 
 
Bakgrund 
Carin Högstedt (V) och Tomas B Lindahl (V) har inlämnat en skrivelse till 
omsorgsnämnden i vilken nämnden föreslås beslutar att ändra 
bedömningskriterierna i nämndens vägledning för biståndsbedömning 
enligt socialtjänstlagen för att sökande ska få en plats på särskilt boende. 
Förslaget innefattar att hög ålder, ensamhet, oro, ångest, återkommande 
fallolyckor och otillgängligt boende var för sig ska kunna vara kriterier 
för att beviljas en plats 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 81/2021 lämnat förslag till omsorgsnämnden. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 27 oktober redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att 
nämndens vägledning för biståndsbedömning syftar till att varje 
kommuninvånare får rätt insats efter behov. Vägledningens kriterier 
grundar sig på en professionell bedömning från verksamheten. En plats i 
särskilt boende är utformad och bemannad för att möta omfattande och 
ihållande vård- och omsorgsbehov. Om platser erbjuds till sökande som 
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ej har ett större behov så innebär detta en ökning av hur stora resurser 
som krävs för att fullgöra nämndens uppdrag, framför allt begränsar det 
tillgången till personal inom samtliga verksamhetsområden. Därför 
bedöms bland annat upplevd ensamhet och ospecifik oro inte vara 
tillräckliga skäl att beviljas en plats i särskilt boende, medan hög ålder är 
en faktor som ska beaktas. Vägledningen grundas även på aktuell 
rättspraxis. De behov som den enskilde har i form av tex ensamhet och 
oro tillgodoses med insatser från hemvården eller förebyggande 
enheten. Kommunstyrelsen har i sitt beslut §28/2021 fattat ett beslut 
om en kommunal garanti för äldres tillgång till anpassade bostäder. En 
av målgrupperna för denna garanti är personer som är äldre än 85 år 
och som har exempelvis vissa vård- och omsorgsbehov, upplevd 
otrygghet, och otillgänglig bostad, men som inte bedöms berättigade till 
en plats i särskilt boende. I de fall som en sådan ansökan avslås 
samverkar omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning direkt med de 
kommunala bostadsbolagen för att hitta en lämplig bostadslösning åt 
den sökande.    
 
Yrkanden 
Carin Högstedt (V), med instämmande av Erika Lagergren (S) samt Sara 
Iranshahi (SD):  
 
Omsorgsnämnden bifaller skrivelsens förslag. 
 
 
Anna Zelvin (KD): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
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. 
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Omröstningsresultat 
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag med 8 ja-röster mot 7 nej-röster. 
 

Ledamöter 
 

Ersättare som tjänstgör Ja- 
röst 

Nej- 
röst 

Avstår 

Anna Zelvin (KD)  JA 
 

 
Julia Berg (S) Sara Gille (S) 

 
NEJ  

Alexander Modell (M)  JA   
Suzanne Frank (M)  JA   
Anna Gustbée (M) Monica Lindfors (M) JA   
Margareta Jonsson (C)  JA   
Lars Rejdnell (L)  JA   
Gunnel Jansson (MP)   JA   
Alije Mikullovci Kera (S)   NEJ  
Andreas Liljenberg (S)   NEJ  
Erika Lagergren (S) 

 
 NEJ  

Anders Westin (S) Åsa Törnsten-Stärner (S)  NEJ  
Carin Högstedt (V)   NEJ  
Pernilla Wikelund (SD) Sara Iranshahi (SD) 

 
NEJ  

Ulf Hedin (M), ordförande  JA   
Omröstningsresultat  8 7  
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§ 103 Dnr 294792 
 

Förvaltningschefen informerar 

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

• Nuläge runt Covid-19: 
o Smittspridningen i omsorgsverksamheten bedöms i 

nuläget vara mycket låg 
o Testning av medarbetare fortsätter med i genomsnitt en 

patient per dag 
o Insats att höja vaccinationsgraden i verksamheten har 

varit framgångsrik 
o Kommunens riktlinje att endast nyanställa vaccinerade 

personer har fungerat väl. Ovaccinerade studenter som 
gör praktik i verksamheten ska hålla distans 

• Redovisning av resultat i Växjö kommuns Temperaturmätare på 
verksamhetsområdesnivå 

• Tillsynsärende ifrån Inspektionen från vård och omsorg gällande 
bostad med särskild service i kommunal regi samt inspektionens 
beslut om föreläggande att upphöra med vissa 
begränsningsåtgärder. Ordförande kommer att fatta ett 
delegationsbeslut om yttrande och eventuellt överklagande med 
information till nämndens arbetsutskott. 

• Omsorgsförvaltningens Ledardag den 11 november 

• Mediebevakning av: 
o Utställningen ’Tiden med Corona’,  
o Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn,  
o utbildning från Familjen Kamprads stiftelse,  
o nya riktlinjer om anställning av vaccinerade medarbetare  
o kommunens visselblåsarfunktion  
o nutritionsprojekt vid Kinnevaldsgården 

• Aktiviteten ’Funkisfestivalen’ för omsorgstagare inom omsorg 
funktionsnedsättning 

• Omsorgsförvaltningens deltagande vid Seniormässan 

• Aktuella antal ärenden och ansökningar inom hemvård och 
särskilt boende 

• Övergång till Region Kronobergs patientjournalsystem 



 Sammanträdesprotokoll 
Omsorgsnämnden 
2021-11-25 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   31 (33) 

 

§ 104 Dnr 294794 
 

Information från ledamöter 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Åsa Törnsten-Stärner (S), Carin Högstedt (V) samt Lars Rejdnell (L) 
informerar om studiebesök vid barnboende inom omsorg 
funktionsnedsättning. 
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§ 105 Dnr 298215 
 

Frågor ifrån ledamöter och ersättare 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Fitim Krasniqi (S) frågar om hur många medarbetare som nyttjar 
kommunens friskvårdsbidrag. 
  
Ewa Ekman, förvaltningschef, ber att få återkomma med svar till nästa 
sammanträde. 
  
  
Fitim Krasniqi (S) efterfrågar förvaltningens slutsatser av den interna 
utredning som gjorts med anledning av Inspektionen för vård och 
omsorgs senaste tillsyn vid en bostad med särskild service i kommunal 
regi. 
  
Ewa Ekman ber att få återkomma vid nästa sammanträde. 
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§ 106 Dnr 294793 
 

Övrigt 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Carin Högstedt (V) efterfrågar en uppföljning av nämndens 
kompetensförsörjningsplan.   
  
Ulf Hedin (M), ordförande svarar att nämnden bör göra en översyn av 
frågan, men den även måste anknytas till åtgärder för 
kompetensförsörjning som genomförs centralt i kommunen. 
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