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§§ 97-102
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
omsorgsnämndens protokoll från sammanträdet 2016-11-30 är justerat.
Anslagsdag

2016-12-01

Anslaget tas ner

2016-12-23

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgsförvaltningen

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen
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Henrik Mohlin

3 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2016-11-30

Förteckning över omsorgsnämnden ärenden
§ 97 Dnr 2016-00090
Omsorgsnämndens tillämpningsanvisningar för avgifter inom
äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning 2017 ............................................. 5
§ 98 Dnr 2016-00088
Yttrande till kommunstyrelsen över remiss av utredning om
servicelots för äldre ................................................................................................. 7
§ 99 Dnr 2016-00094
Yttrande till kommunstyrelsen över Socialstyrelsens remiss av nya
föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska
patientsäkerhetsarbete ............................................................................................. 8
§ 100 Dnr 2016-00097
Omsorgsnämndens behov av särskilda boendeplatser på Hovslund .................... 10
§ 101 Dnr 2016-00098
Yttrande till kommunfullmäktige angående förslag till ändring av
omsorgsnämndens reglemente med anledning av överförande av
ansvar för socialpsykiatri ...................................................................................... 13
§ 102 Dnr 2016-00099
Yttrande till kommunfullmäktige över förslag att överlämna vissa
allmänna handlingar från omsorgsnämnden till nämnden för arbete
och välfärd med anledning av överförande ansvar för socialpsykiatri ................. 15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
4 (16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2016-11-30

§ 97

Dnr 2016-00090

Omsorgsnämndens tillämpningsanvisningar för
avgifter inom äldreomsorg och omsorg
funktionsnedsättning 2017
Omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgsnämnden antar reviderade tillämpningsanvisningar för
avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning.
Avgifterna börjar gälla 1 januari 2017.
2. Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att justera belopp i
tillämpningsanvisningarna som påverkas av Pensionsmyndighetens
föreskrift om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens
taxa och zonindelning, Konsumentverkets beräkningar av skäliga
levnadskostnader, Regeringens förslag om höjning av radio- och TVavgift, samt minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens
meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen 2017”.
Beslutet fattas med omedelbar justering.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2002 om avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i Växjö kommun att gälla från den 1 juli 2002.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge omsorgsnämnden i uppdrag
att utforma tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan.
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2013 om matpriser inom
äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning 2014. (KS/2013:804)
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att delegera till omsorgsnämnden
att årligen justera priserna efter index.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 november 2016 om att höja maxtaxan
från och med 2017-01-01.
Omsorgsnämndens tillämpningsanvisningar revideras årligen. Alla ändringar
som föreslås börjar gälla från och med 1 januari 2017 framgår av bilaga 2.
En del belopp kan inte preciseras eftersom kostnader som påverkas av
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad,
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, Konsumentverkets
beräkningar av skäliga levnadskostnader, Regeringens förslag om höjning av
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radio- och TV-avgift, samt minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens
meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen 2017” ännu inte är fastställda. Beloppen meddelas
under december och då kommer 2016 års belopp att ersättas med de som
kommer att gälla 2017. Dessa delar är markerade med kursiv text i
tillämpningsanvisningarna samt framgår i bilaga 3.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 76 / 2016 föreslagit följande:
1. Omsorgsnämnden antar reviderade tillämpningsanvisningar för
avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning.
Avgifterna börjar gälla 1 januari 2017.
2. Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att justera belopp i
tillämpningsanvisningarna som påverkas av Pensionsmyndighetens
föreskrift om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens
taxa och zonindelning, Konsumentverkets beräkningar av skäliga
levnadskostnader, Regeringens förslag om höjning av radio- och TVavgift, samt minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens
meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldreoch handikappomsorgen 2017”.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 4 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Förslag till tillämpningsanvisningar för avgift inom äldreomsorg och omsorg
funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2017-01-01
Ändringar i tillämpningsanvisningar för avgift inom äldreomsorg och
omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2017-01-01
Ändringar som Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att justera i
tillämpningsanvisningarna som påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift
om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och
zonindelning, Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader,
Regeringens förslag om höjning av radio- och TV-avgift samt
minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter
för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2017”.
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§ 98

Dnr 2016-00088

Yttrande till kommunstyrelsen över remiss av utredning
om servicelots för äldre
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden instämmer i förslaget enligt alternativ 2, att inrätta en
långsiktig servicelots.
Beslutet fattas med omedelbar justering.
Bakgrund
I kommunfullmäktiges budget för 2016 står att inrättandet av en så kallad
servicelots ska utredas under året. I kommunfullmäktiges budget för 2017
står att servicelotstjänsten kommer att starta. Utvecklingsenheten,
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram utredningen ”Servicelots för
äldre” med förslag på organisering, innehåll, funktion och finansiering av
servicelotsen för äldre.
I utredningens rekommenderas att besluta om att servicelotsen för äldre
inrättas enligt ”alternativ 2”:
Den totala finansieringen av servicelotsen för äldre (654 000 kr per år)
fördelas på
Omsorgsnämnden – 218 000 kr
Växjö kommunföretag AB – 218 000 kr
Kommunstyrelsen – 218 000 kr
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 80/2016 föreslagit att omsorgsnämnden med
omedelbar justering lämnar följande yttrande:
Omsorgsnämnden instämmer i förslaget enligt alternativ 2, att inrätta en
långsiktig servicelots.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 31 oktober redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
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§ 99

Dnr 2016-00094

Yttrande till kommunstyrelsen över Socialstyrelsens
remiss av nya föreskrifter och allmänna råd om
vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden ser positivt på förslaget till ändrade föreskrifter, och
instämmer med konsekvensutredningens slutsatser.
Beslutet fattas med omedelbar justering.
Bakgrund
Socialstyrelsen har skickat ett förslag till ändrade och föreskrifter och
allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete på remiss
till Växjö kommun.
De nya föreskrifterna innebär bl.a. ett införande av två olika kategoriseringar
för avvikelser, 1. de som har eller hade kunnat lett till allvarlig vårdskada
och 2. övriga. Det anges i föreskrifterna vad en utredning i de olika nivåerna
ska innehålla.
Föreskriften innehåller innehåller också ett avskaffande av den
anmälningsplikt enligt Lex Maria för samtliga suicidfall som nu gäller.
Anmälningsplikten gäller enligt förslaget bara de självmord eller
självmordsförsök där bedömningen är att det fanns brister i vården som hade
kunnat förhindra det inträffade.
Föreskriften innebär vidare ett förtydligande av vårdgivarens ansvar för att:
 fastställa rutiner för utredning och anmälan av händelser som har lett
eller hade kunnat leda till allvarlig vårdskada
 vid nyanställning och sedan återkommande informera hälso- och
sjukvårdspersonalen om deras skyldighet att rapportera ovanstående
typ av händelser
 informera hälso- och sjukvårdspersonalen om de anmälningar som
har gjorts till IVO, resultat av utredningar, de lärdomar som har
dragits samt beslut från IVO
 informera patient och när det är aktuellt även närstående om anmälan
till och beslut från IVO
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Då det har framkommit att det i 3 av 4 lex Mariaanmälningar förekommer
redovisade åtgärder som inte har genomförts skärps kraven också på att de
åtgärder som redovisas i anmälan enligt lex Maria ska vara beslutade när
anmälan görs.
Förslaget innehåller också krav på vilken ställning i organisation den som
vårdgivaren har utsett till anmälningsansvariga ska ha. Den ska ha möjlighet
att överblicka och påverka det systematiska patientsäkerhetsarbetet.
Kommunstyrelsen har översänt förslaget för yttrande ifrån omsorgsnämnden,
och önskar svar senast den 2 december.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 80/2016 föreslagit att omsorgsnämnden med
omedelbar justering lämnar följande yttrande:
Omsorgsnämnden ser positivt på förslaget till ändrade föreskrifter, och
instämmer med konsekvensutredningens slutsatser.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 9 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd.
Socialstyrelsens konsekvensutredning av förslaget.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
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§ 100

Dnr 2016-00097

Omsorgsnämndens behov av särskilda boendeplatser
på Hovslund
Omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgsnämnden beslutar att inom ramen för konceptet framtidens
äldreboende på Hovslund inte tillhandahålla några särskilda
boendeplatser eller tillfälliga placeringar i kommunal regi, i enlighet
med alternativ 1 i förvaltningschefens skrivelse.
2. Omsorgsnämnden översänder till kommunstyrelsen sin
rekommendation att inga särskilda boendeplatser eller tillfälliga
placeringar erbjuds på Hovslund, varken i kommunal eller privat
regi.
3. Omsorgsnämnden beslutar att även fortsättningsvis inte erbjuda nya
lediga lägenheter på Hovslund. Detta som ett led i förberedelserna
inför byggnation.
4. Vid händelse att boende på Hovslund flyttar till ett annat särskilt
boende med högre hyreskostnader, ska omsorgsnämnden ersätta den
boende inte bara för flyttkostnader utan även för skillnaden i
hyresnivå.
Beslutet fattas med omedelbar justering.
Reservation
Tomas Thornell (S) reserverar sig mot yrkandet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att utveckla Hovslund till ett
framtidsboende för äldre med olika boendeformer, olika service och med ett
brett aktivitetsutbud. Parallellt pågår en ökning av antalet särskilda boenden i
Växjö, som en konsekvens av införandet av LOV (lagen om valfrihet). En
analys av befolkningsprognosen ger att motsvarande ökning i behoven av
särskilt boende inte finns.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 88/2016 föreslagit omsorgsnämnden att med
omedelbar justering besluta följande:
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1. Omsorgsnämnden beslutar att inom ramen för konceptet framtidens
äldreboende på Hovslund inte tillhandahålla några särskilda
boendeplatser eller tillfälliga placeringar i kommunal regi, i enlighet
med alternativ 1 i förvaltningschefens skrivelse.
2. Omsorgsnämnden översänder till kommunstyrelsen sin
rekommendation att inga särskilda boendeplatser eller tillfälliga
placeringar erbjuds på Hovslund, varken i kommunal eller privat
regi.
3. Omsorgsnämnden beslutar att även fortsättningsvis inte erbjuda nya
lediga lägenheter på Hovslund. Detta som ett led i förberedelserna
inför byggnation.
4. Vid händelse att boende på Hovslund flyttar till ett annat särskilt
boende med högre hyreskostnader, ska omsorgsnämnden ersätta den
boende inte bara för flyttkostnader utan även för skillnaden i
hyresnivå.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 24 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Tomas Thornell (S), med instämmande av Lovisa Alm (S), Erika Lagergren
(S), och Marianne Paine (S):
Bifall till omsorgsförvaltningens förslag med ändringen att omsorgsnämnden
beslutar i enlighet med föreslaget alternativ 2: ” Hovslund är ett
framtidsboende för äldre där det även finns 40 platser för tillfälliga
placeringar, exempelvis korttidsplatser, trygghetsplatser och växelvård.”
samt att punkt 2 ändras till följande:
2. Omsorgsnämnden översänder till kommunstyrelsen sin rekommendation
tillfälliga placeringar ska erbjudas på Hovslund, samt att
kravspecifikationen för idétävling om hur framtidens äldreboende på
Hovslund kan gestaltas, drivas och ägas ska innehålla en sådan verksamhet
som beskrivs under alternativ 2 i Förvaltningschefens skrivelse.
Ulf Hedin (M) med instämmande av Gunnel Jansson (MP), Sven Johansson
(C), Stanley Källner (L), Maria Palm (SD), och Martha Elena Sandberg (M):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena emot varandra och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.
Votering begärs.
Omröstningsresultat
Omsorgsnämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja för bifall till Ulf Hedins (M) yrkande
Nej för bifall till Tomas Thornell (S) yrkande
Ledamöter
Ulf Hedin (M)
Tomas Thornell (S)
Camilla Albinsson (KD)
Anna Gustbée (M)
Ove Löfqvist (M)
Martha Elena Sandberg (M)
Sven Johansson (C)
Gunnel Jansson (MP)
Stanley Källner (FP)
Ibrahim Bhu Gelle (S)
Lovisa Alm (S)
Erika Lagergren (S)
Marianne Paine (S)
Eva-Britt Svensson (V)
Charlotte Holmström (SD)
Omröstningsresultat

Ersättare som tjänstgör

Jaröst
JA

Nejröst

Avstår

NEJ
Karl-Erik Nedfors (C)
Ida Eriksson (M)

Amanda Karlsson (V)
Maria Palm (SD)

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA
9

6

Ordförande finner att omsorgsnämnden antar arbetsutskottets förslag med 9
röster för mot 6 röster för Tomas Thornells yrkande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 101

Dnr 2016-00098

Yttrande till kommunfullmäktige angående förslag till
ändring av omsorgsnämndens reglemente med
anledning av överförande av ansvar för socialpsykiatri
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden tillstyrker förslaget att kommunfullmäktige beslutar om
ändringar i nämndens reglemente. Ändringarna ska träda i kraft den 1 januari
2017.
Beslutet fattas med omedelbar justering.
Bakgrund
I budgeten för Växjö kommun 2016 skrivs bl.a. att i kommunens arbete med
socialpsykiatrin ska hela ansvaret ligga på nämnden för arbete och välfärd.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 september 2016 bl.a. att ansvaret för hela
socialpsykiatrin samlas hos nämnden för arbete och välfärd. Hälso- och
sjukvårdsansvaret kvarstår inom omsorgsnämnden och omfattar boenden och
boendestöd.
Nämnda beslut innebär ändrade arbetsuppgifter för både omsorgsnämnden
och nämnden för arbete och välfärd. En genomgång av nämndernas
reglementen har därför gjorts av en sakkunniggrupp med representanter från
båda nämnderna.
Ambitionen är att kommunfullmäktige, i enlighet med 6 kap. 32 §
kommunallagen, ska fatta beslut om ändringar i omsorgsnämndens
reglemente och nämnden för arbete och välfärds reglemente den
20 december 2016. Innan dess ska ärendet beredas i respektive nämnd.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 90/2016 föreslagit omsorgsnämnden att med
omedelbar justering besluta att tillstyrka förslaget att kommunfullmäktige
beslutar om ändringar i nämndens reglemente, samt föreslå att ändringarna
ska träda i kraft den 1 januari 2017.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 24 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Förslag till reglemente för omsorgsnämnden
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 102

Dnr 2016-00099

Yttrande till kommunfullmäktige över förslag att
överlämna vissa allmänna handlingar från
omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd
med anledning av överförande ansvar för
socialpsykiatri
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden tillstyrker förslaget att omsorgsnämnden till nämnden för
arbete och välfärd ska överlämna de allmänna handlingar i pågående ärenden
som berörs av de ansvarsområden som enligt reglementena övergår från
omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd den 1 januari 2017.
Beslutet fattas med omedelbar justering.
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2016 kommer
fullmäktige att behandla ett förslag om förändringar av omsorgsnämndens
och nämnden för arbete och välfärds respektive ansvarsområden.
Hos omsorgsnämnden finns allmänna handlingar som, om
kommunfullmäktige fattar beslut enligt förslaget, behövs för handläggning
av vissa ärenden hos nämnden av arbete och välfärd från och med den
1 januari 2017.
Enligt 15 § arkivlagen krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att en
kommunal myndighet ska kunna avhända sig allmänna handlingar. Under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget måste därför
fullmäktige även besluta om överlämnande av allmänna handlingarna i de
pågående ärenden som berörs av beslutet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 91/2016 föreslagit omsorgsnämnden att med
omedelbar justering tillstyrka förslaget att omsorgsnämnden till nämnden för
arbete och välfärd ska överlämna de allmänna handlingar i pågående ärenden
som berörs av de ansvarsområden som enligt reglementena övergår från
omsorgsnämnden till nämnden för arbete och välfärd den 1 januari 2017.
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Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 24 november redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
16 (16)

