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Övriga

Studenter, §§ 20-23
Praktikant hos omsorgsförvaltningen, §§ 25-38
Studenter, tidigare praktikanter hos
omsorgsförvaltningen, del av § 20

Justering
Justerare

Tomas Thornell (S)

Plats och tid

Omsorgsförvaltningen

Justerade paragrafer

§§ 20-38

Ajournering

Mötet ajournerades efter öppnandet för allmänhetens
frågestund. Inga frågor fanns att behandla.

Underskrifter

Sekreterare

……………………………………
Henrik Mohlin

Ordförande

……………………………………
Ulf Hedin

Justerare

……………………………………
Tomas Thornell
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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
omsorgsnämndens protokoll från sammanträdet 2017-03-29 är justerat.
Anslagsdag

2017-04-04

Anslaget tas ner

2017-04-26

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgsförvaltningen

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

Underskrift
………………………………………………………
Henrik Mohlin

3 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2017-03-29

Förteckning över omsorgsnämnden ärenden
§ 20 Dnr 2017-00013
Information och utbildning ..................................................................................... 6
§ 21 Dnr 2017-00028
Omsorgsnämndens ekonomiska månadsrapporter 2017......................................... 7
§ 22 Dnr 2017-00011
Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden 2017..................................... 8
§ 23 Dnr 2017-00012
Meddelanden till omsorgsnämnden 2017 ............................................................... 9
§ 24 Dnr 2016-00081
Personärende - ansökan om bostadsanpassningsbidrag 2015-257 ....................... 10
§ 25 Dnr 2017-00021
Utvärderingar och beslut gällande projekt med terapihund och
musikterapi i särskilt boende ................................................................................ 12
§ 26 Dnr 2017-00017
Skrivelse angående fria broddar till Växjöbor över 75 år - Tomas
Thornell (S) ........................................................................................................... 14
§ 27 Dnr 2017-00019
Yttrande över medborgarförslag om gratis utdelning av halkskydd till
pensionärer ............................................................................................................ 16
§ 28 Dnr 2016-00104
Ansökan ifrån personal vid det särskilda boendet Sörgården om att
driva verksamheten som intraprenad efter återgång till kommunal regi .............. 18
§ 29 Dnr 2017-00023
Modell för att uppmärksamma omsorgstagare inom daglig verksamhet
som haft insatsen i 25 år ....................................................................................... 20
§ 30 Dnr 2017-00020
Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning inom
äldreomsorgen 2017 .............................................................................................. 22
§ 31 Dnr 2017-00022
Avtalsförlängning avseende bostad med särskild service, Evedal 9 .................... 25
§ 32 Dnr 2017-00007
Ramjustering för måltidsorganisationen i Växjö kommun för år 2017 Korrigering av överförd summa för hyror ............................................................ 26
§ 33 Dnr 2017-00027
Firmatecknare för omsorgsförvaltningen .............................................................. 27

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
4 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2017-03-29

§ 34 Dnr 2016-00023
Tillbyggnad vid bostaden med särskild service i Bramstorp ................................ 28
§ 35 Dnr 2017-00029
Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning ......................................... 30
§ 36 Dnr 294794
Information från ledamöter ................................................................................... 31
§ 37 Dnr 294792
Förvaltningschefen informerar.............................................................................. 32
§ 38 Dnr 294793
Övrigt .................................................................................................................... 33

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
5 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2017-03-29

§ 20

Dnr 2017-00013

Information och utbildning
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Två studenter, tidigare praktikanter hos omsorgsförvaltningen, redovisar
genomförda utvärderingar av projekt i särskilt boende med terapihundar och
musikterapi.
Gunilla Petersson, verksamhetutvecklare, redovisar den brukarundersökning
inom bostad med särskild service som genomfördes 2016.
Ewa Ekman, förvaltningschef, redovisar information kring matdistribution,
hjälp med matlagning i hemmet inom hemtjänst, samt gemensamma
måltidslokaler för omsorgstagare med hemtjänst.
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§ 21

Dnr 2017-00028

Omsorgsnämndens ekonomiska månadsrapporter 2017
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer nämndens ekonomiska rapport för februari
2017.
Bakgrund
Anders Allard, tillförordnad avdelningschef för ekonomi, redogör för
omsorgsnämndens ekonomiska utfall till och med februari 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 22

Dnr 2017-00011

Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden
2017
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 23

Dnr 2017-00012

Meddelanden till omsorgsnämnden 2017
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Redovisning av inkomna skrivelser, rapporter, vidtagna åtgärder och
protokoll.

Justerandes sign
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§ 24

Dnr 2016-00081

Personärende - ansökan om
bostadsanpassningsbidrag 2015-257
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden ger ett delvis bifall till ansökan om
bostadsanpassningsbidrag, diarienummer 2015-257 och beviljar bidrag på
max 2 015 779 kronor.
Bostadsanpassningsbidraget kommer att betalas ut när alla fakturor
inkommit till kommunen och när handläggaren har kontrollerat att utförda
anpassningar stämmer överens med beviljade åtgärder.
Bidragsbeloppet grundar sig på:
Anbud på ritning daterad 20160128 (ritning framtagen av kommunen) från
GBJ Bygg AB på 1 993 750 kr minus fördyrande val av takbeklädnad på
35 000 kr, vilket ger 1 958 750 kr.
Detta förslag ger bifall på punkterna 4, 7, 8, 12, samt delvis bifall på
punkterna 1, 2, 3, 9, 10
Fakturerade kostnader från arkitekt Borgström Arkitektur AB på 40 175 kr
Fakturerad kostnad på bygglovsansökan på 16 854 kr.
Sammanlagd beviljad bidragssumma: max 2 015 779 kronor
Omsorgsnämnden ger avslag på punkt 5 i ansökan, då detta rum idag finns i
befintlig huskropp och därmed inte behöver finnas i utbyggnaden.
Omsorgsnämnden ger avslag på punkt 11 då nödvändigheten av denna
anpassning inte är styrkt i något intyg. Punkt 6 tolkar omsorgsnämnden som
återkallad.
Bakgrund
Ansökan från 20150813 gäller en utbyggnad av sökandes befintliga bostad
med:
1. Rymlig entré
2. Växlingsrum
3. Handikappanpassat badrum
4. Hiss till alla våningsplan, inkl källarplan
5. Sovrum till sonen Vide i anslutning till badrum
6. Sovrum till föräldrar i anslutning till Vides sovrum
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En kompletterande ansökan från 20170201 tar upp:
7. Arkitektkostnad på 40 175 kr.
8. Bygglovskostnad på 16 854 kr.
9. Anbud på ritning daterad 2016-07-29 från GBJ Bygg på 2 156 250 kr.
10. Rivning och återställning av befintligt badrum på bottenplan, som
debiteras som tilläggskostnad utöver anbudet.
11. Automatisk dörröppnare till ytterdörrarna.
12. Höj och sänkbart handfat.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 17/2017 föreslagit omsorgsnämnden att delvis bifalla
ansökan om bostadsanpassningsbidrag, diarienummer 2015-257, samt att
bevilja bidrag på max 2 015 779 kronor. Bostadsanpassningsbidraget
kommer att betalas ut när alla fakturor inkommit till kommunen och när
handläggaren har kontrollerat att utförda anpassningar stämmer överens med
beviljade åtgärder.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 8 mars redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Intyg ifrån arbetsterapeuter vid barn- och ungdomsrehabiliteringen, Region
Kronoberg
Anbud gällande bostadsanpassning.
Fakturerade kostnader för arkitekt och bygglovshandläggning.

Beslutet skickas till
För kännedom
Sökande

Justerandes sign
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§ 25

Dnr 2017-00021

Utvärderingar och beslut gällande projekt med
terapihund och musikterapi i särskilt boende
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att under ett år i
projektform satsa på och utveckla meningsfull vardag för de mest sjuka äldre
i Växjö kommun i form av hundterapi och pedagogiska musikstunder såväl i
grupp som enskilt. För projektet avsätts 1 miljon kronor som finansieras via
omsorgsnämndens egna kapital.
Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsförvaltningen att definiera
”musikstund” i enlighet med nämndens önskemål.
Bakgrund
Charlotta Svanberg (S) och Alf Skogmalm (S) ställde 2011-01 en motion till
kommunfullmäktige som handlade om att ge Växjö kommun i uppdrag att
införa vårdhundar som en arbetsmetod inom omsorgen.
Den dåvarande omsorgsnämnden yttrade sig över motionen med att man
hade en god tilltro till att kontakten med djur är värdefullt för de
omsorgstagare som tycker om djur, men man noterade även att hund som
arbetsmetod är nytt i Växjö kommun och att det krävdes mer kunskaper om
hur denna metod kan användas.
Det nuvarande projektet med terapihundar i särskilt boenden i Växjö
kommun har varit igång sedan 2015. Projektet är verksam på sju enheter.
Varje hundterapitillfälle är på två timmar och besöket görs en gång i veckan.
Gunnel Jansson (MP) lämnade 2016-03 en skrivelse till omsorgsnämnden
med ett förslag att omsorgsnämnden skulle besluta att snarast under första
halvåret 2016 starta ett projekt med musikterapi på ett av kommunens
särskilda boenden.
Omsorgsförvaltningen uppdrog åt förvaltningschefen att genomföra ett
projekt motsvarande en halvtidstjänst, fördelad på två stycken särskilda
boenden. Efter slutförande skulle omsorgsförvaltningen utvärdera projektet
innan ställningstagande gjordes om fortsättning.
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Omsorgsnämnden har att besluta huruvida projekten ska fortsätta och i så
fall i vilket form.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 18/2017 föreslagit omsorgsnämnden att ge
förvaltningschefen i uppdrag att under ett år i projektform satsa på och
utveckla meningsfull vardag för de mest sjuka äldre i Växjö kommun i form
av hundterapi och musikstund. För projektet avsätts 1 miljon kronor som
finansieras via omsorgsnämndens egna kapital.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 8 mars redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Utvärderingar av projekt med terapihundar och musikterapi.
Yrkanden
Eva-Britt Svensson (V) och Ove Löfqvist (M) med instämmande av
Charlotte Holmström (SD), Margareta Jonsson (C), Erika Lagergren (S) och
Benny Johansson (M):
Bifall till arbetsutskottet förslag med följande ändring:
”musikstund” byts ut mot ”pedagogiska musikstund såväl i grupp som
enskilt”.
Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsförvaltningen att definiera
”musikstund” i enlighet med nämndens önskemål.
Gunnel Jansson (MP):
Bifall till arbetsutskottet förslag med följande tillägg efter ordet
”musikstund”:
”såväl enskilt som i grupp (vari kan också ingå musikterapi)”
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandena kan antas och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Eva-Britt Svenssons och Ove
Löfqvists yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Dnr 2017-00017

Skrivelse angående fria broddar till Växjöbor över 75 år
- Tomas Thornell (S)
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden avslår förslaget om fria broddar till Växjöbor över 75 år.
Motiveringen är att pågående fallförebyggande arbete och en utveckling av
detta är ett effektivare sätt att arbeta för minskat antal fallolyckor än att ge
kostnadsfria broddar till äldre kommuninvånare.
Reservation
Tomas Thornell (S) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Thomas Thornell (S) har i en skrivelse till omsorgsnämnden daterad 201702-10 föreslagit att växjöbor som är 75 år och äldre får fria broddar och att
kostanden tas från det egna kapitalet. Förslaget ska utvärderas efter ett år och
bedrivs därför första året i projektform.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 19/2017 föreslagit omsorgsnämnden att avslå
förslaget om fria broddar till Växjöbor över 75 år.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 7 mars redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Benny Johansson (M):
Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
Motiveringen är att pågående fallförebyggande arbete och en utveckling av
detta är ett effektivare sätt att arbeta för minskat antal fallolyckor än att ge
kostnadsfria broddar till äldre kommuninvånare
Tomas Thornell (S) med instämmande av Eva-Britt Svensson (V):
Bifall till skrivelsens förslag.

Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Benny Johanssons yrkande.
Votering begärs.
Omröstningsresultat
Omsorgsnämnden godkänner följande beslutsordning:
Ja för bifall till Benny Johanssons (M) yrkande
Nej för bifall till Tomas Thornells (S) yrkande
Ledamöter
Ulf Hedin (M)
Tomas Thornell (S)
Camilla Albinsson (KD)
Benny Johansson (M)
Ove Löfqvist (M)
Martha Elena Sandberg (M)
Sven Johansson (C)
Gunnel Jansson (MP)
Stanley Källner (L)
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

Margareta Jonsson (C)
Gunnar Nordmark (L)

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

8

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
7

Ordförande finner att omsorgsnämnden antar Benny Johanssons yrkande
med 8 röster för mot 7 röster för Tomas Thornells yrkande.
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§ 27

Dnr 2017-00019

Yttrande över medborgarförslag om gratis utdelning av
halkskydd till pensionärer
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Omsorgsnämnden bedömer att ett fortsatt och utvecklat fallförebyggande
arbete är ett effektivare sätt att arbeta för minskat antal fallolyckor än att ge
kostnadsfria broddar till äldre kommuninvånare.
Bakgrund
Ett medborgarförslag daterat 2017-01-27 har inkommit från Philip Groves
som föreslår att ”kommun och region delar på kostnaden att förse samtliga
pensionärer med gratis halkskydd till sina skor; även till andra som kan anses
behöva dem”.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 20/2017 föreslagit omsorgsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Omsorgsnämnden
bedömer att ett fortsatt och utvecklat fallförebyggande arbete är ett
effektivare sätt att arbeta för minskat antal fallolyckor än att ge kostnadsfria
broddar till äldre kommuninvånare.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 7 mars redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Benny Johansson (M) med instämmande av Margareta Jonsson (C):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Tomas Thornell (S) med instämmande av Eva-Britt Svensson (V):
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara
medborgarförslaget med att intentionerna i förslaget är bra men att
kommunen i ett första steg inför fria broddar/halkskydd till de som är 75 år
och äldre.

Justerandes sign
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Beslutsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Benny Johanssons yrkande.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 28

Dnr 2016-00104

Ansökan ifrån personal vid det särskilda boendet
Sörgården om att driva verksamheten som intraprenad
efter återgång till kommunal regi
Omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgsnämnden beslutar att Sörgården startar intraprenad från och
med 2017-06-01.
2. Omsorgsnämndens uppdrar åt förvaltningschef att teckna
överenskommelse avseende förhållanden mellan intraprenaden och
förvaltningen.
Bakgrund
Personalen vid det särskilda boendet Sörgården i Rottne ansöker om att driva
verksamheten på intraprenad från och med 2017-06-01 då verksamheten
övergår till att drivas av Växjö kommun. Verksamheten drivs sedan 2010 av
Attendo AB på uppdrag av omsorgsnämnden och avtalet går ut 2017-06-01.
Ansökan inkom 2016-12-02. Ansökan är underskriven av 34 personer. Enligt
uppgift från verksamhetschef Suzanne Madar-Örkenrud har samtliga
tillsvidareanställda undertecknat ansökan med undantag av tre personer
varav två personer är föräldralediga.
Sörgården bedöms i sin ansökan uppfylla de grundläggande kriterier för
intraprenad som ges i kommunens riktlinje.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 21/2017 föreslagit omsorgsnämnden att besluta att
Sörgården startar intraprenad från och med 2017-06-01, samt att uppdra åt
förvaltningschef att teckna överenskommelse avseende förhållanden mellan
intraprenaden och förvaltningen.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 8 mars redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Gunnel Jansson (MP) med instämmande av Eva-Britt Svensson (V),
Margareta Jonsson (C) och Gunnar Nordmark (L):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
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§ 29

Dnr 2017-00023

Modell för att uppmärksamma omsorgstagare inom
daglig verksamhet som haft insatsen i 25 år
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden antar följande modell för att uppmärksamma
omsorgstagare inom daglig verksamhet som haft insatsen i 25 år:
En särskild inbjudan skickas årligen till de som varit 25 år inom daglig
verksamhet till en särskild tillställning för dem på lämplig plats.
Omsorgstagaren erbjuds att delta vid ceremonin för att uppmärksamma
anställda i Växjö kommun som har tjänstgjort i 25 år, alternativt på en
särskild tillställning för dem på lämplig plats eller vid en särskild tillställning
på den aktuella dagliga verksamheten. Där uppmärksammas de med
kaffekalas och en gåva.
Bakgrund
Eva-Britt Svensson (V) lämnade den 10 november 2015 in en motion till
kommunfullmäktige om att personer som haft daglig verksamhet 25 år bör
uppmärksammas.
Kommunfullmäktige gav den 17 maj 2016 kommunstyrelsens samverkanråd
i uppdrag att ta fram en arbetsmodell för hur detta ska gå till och
genomföras.
Kommunstyrelsen har lämnat över ärendet till omsorgsnämnden för beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 22/2017 föreslagit omsorgsnämnden att anta följande
modell för att uppmärksamma omsorgstagare inom daglig verksamhet som
haft insatsen i 25 år:
En särskild inbjudan skickas årligen till de som varit 25 år inom daglig
verksamhet till en särskild tillställning för dem på lämplig plats. Alternativt
till en särskild tillställning på den aktuella dagliga verksamheten.
Där uppmärksammas de med kaffekalas och en gåva i form av en glaspjäs
till ett värde av 500 kr – 1 000 kr.
Inbjudan, inköp av glaspjäserna och annan eventuell administration
ombesörjs av omsorgsförvaltningen.
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Kostnaderna för uppvaktningen hanteras på samma sätt som kostnaderna för
hedersbelöningen till kommunanställda hanteras.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 8 mars redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Ulf Hedin (M) med instämmande av Eva-Britt Svensson (V), Benny
Johansson (M), Tomas Thornell (S), Ove Löfqvist (V), Gunnel Jansson (MP)
och Charlotte Holmström
Bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar:
En särskild inbjudan skickas årligen till de som varit 25 år inom daglig
verksamhet. Omsorgstagaren erbjuds att delta vid ceremonin för att
uppmärksamma anställda i Växjö kommun som har tjänstgjort i 25 år,
alternativt på en särskild tillställning för dem på lämplig plats eller vid en
särskild tillställning på den aktuella dagliga verksamheten. Där
uppmärksammas de med kaffekalas och en gåva.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens samverkansråd
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§ 30

Dnr 2017-00020

Ansökan om stimulansmedel för ökad bemanning inom
äldreomsorgen 2017
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att från Socialstyrelsen
rekvirera stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen enligt
anvisningar från Socialstyrelsen (dnr 9.2-32377/2016).
Bakgrund
Regeringen har avsatt 2 miljarder kronor årligen under åren 2016 - 2018 för
en tillfällig satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen.
Växjö kommuns andel av statsbidraget uppgår till 16 253 283 kr.
Förslag till fördelning av medel 2017
Inom ramen för tidigare statsbidrag för ökad bemanning har
omsorgsförvaltningen satt igång flera bemanningssatsningar för ökad
trygghet och kvalitet för de äldre. Förra årets arbete sattes igång med
utgångspunkten att flera delar av satsningen kan fortsätta om stimulansmedel
fördelas även 2017-2018. Förvaltningen vidhåller den bedömningen och
föreslår därför en fortsatt prioritering av nedanstående områden:
Utökad bemanning för en meningsfull aktivering som gynnar välmående och
livskvalitet för de äldre (ca 10,4 mkr)
Statsbidraget används till fortsatt finansiering av en årsarbetare per särskilt
boende (kommunalt drivna) för att utveckla en mer meningsfull aktivering
som gynnar välmående och livskvalitet för de äldre. Aktivitetshandledare för
äldre med funktionsnedsättning, numera delvis med hemvist i nämnden för
arbete och välfärd, ingår. I utvecklingsarbetet deltar också
demenssjuksköterska, dietist och en samordnande omsorgschef.
Utvecklingsarbetet sker med fokus på aktiviteter, både individuellt och i
grupp, utifrån den enskildes önskemål. Fokus sätts även på förbättring av
måltidssituationen för att fler äldre ska ha en positiv upplevelse av måltiden.
Ökad kvalitet i den sociala dokumentationen för rätt insatser av god kvalitet
utifrån den enskildes behov (ca 1,9 mkr)
Statsbidraget används till fortsatt finansiering av fyra årsarbetare för att
arbeta med dokumentationshandledning för baspersonal i särskilt boende och
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ordinärt boende. En enhetschef används på del av tjänst för att hålla ihop
arbetet. Den ökade kvaliteten i dokumentationen är en viktig förutsättning
för att kunna ge rätt insatser av god kvalitet utifrån den enskildes behov och
önskemål.
Förstärkt arbetsledning (ca 1,6 mkr)
På fyra enheter förstärks chefskapet. Det handlar om Västers hemvård (100
% helår), hemvård Ingelstad (50 % i 4 månader), resursenhetschef hemvård
(50 % helår) och vårdbostad Lammengatan (75 % i 9 månader). Genom ett
närvarande chefskap ges förutsättningar för mer handledning för personalen
och en kvalitetssäkrad omsorg.
Förstärkt hemlinje (ca 1 mkr)
Nationella kraven på att kommunen snabbt ska kunna ta emot omsorgstagare
som skrivs ut från sjukhus ökar. I projektform undersöks hur nya arbetssätt
för att klara av detta uppdrag kan ske med kvalitet och effektivitet.
Ökad bemanning av arbetsterapeut och fysioterapeut för ökad kvalitet i
omsorgen genom ett förebyggande och rehabiliterande arbetssätt (ca 0,9
mkr)
Vardagsrehab har införts på ytterligare en enhet i ordinärt boende. En
fysioterapeut och en arbetsterapeut handleder och stöttar baspersonalen i att
arbeta mer vardagsrehabiliterande. Ett vardagsrehabiliterande arbetssätt
förväntas bl.a. göra de äldre delaktiga i planering och utförande av sina
vardagsaktiviteter och stöttas i de moment av aktiviteten de inte klarar själva.
Genom att vara aktiv efter egen förmåga i vardagliga sysslor kan
omsorgstagare bibehålla sina förmågor.
Bättre måltidsupplevelser på Birka vårdbostad (ca 0,4 mkr)
I senaste brukarundersökningen framkom ett stort förbättringsutrymme vad
gäller matupplevelsen på Birka vårdbostad. Genom ett projekt med
måltidsorganisationen ska olika förbättrande åtgärder prövas.
Privata utförare
För särskilda boenden med privata utförare sker ekonomisk fördelning av
stimulansmedel i relation till antalet platser. Medlen ska användas enligt
Socialstyrelsens krav och till bemanningssatsningar inom nämndens
prioriterade områden. Potten för de privata utförarna är inrymd i posten kring
aktivering ovan. Privata LOV-företag som bedriver hemtjänst och
hemsjukvård erbjuds att delta i kompensutvecklingsinsatser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
23 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2017-03-29

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 23/2017 föreslagit omsorgsnämnden att uppdra åt
förvaltningschefen att från Socialstyrelsen rekvirera stimulansmedel för ökad
bemanning inom äldreomsorgen enligt anvisningar från Socialstyrelsen (dnr
9.2-32377/2016).
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 3 mars redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen
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§ 31

Dnr 2017-00022

Avtalsförlängning avseende bostad med särskild
service, Evedal 9
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden förlänger avtal med Attendo LSS AB avseende driften av
bostaden med särskild service med adress Evedal 9 under perioden 2018-0301 – 2020-02-29.
Bakgrund
Attendo LSS AB driver sedan 2015-03-01 bostaden med särskild service
med adress Evedal 9 på uppdrag av omsorgsnämnden. Avtalet mellan
omsorgsnämnden och Attendo LSS AB löper för den första avtalsperioden ut
2018-02-28. Detta avtal kan förlängas i ytterligare två år vid två tillfällen d v
s längst till och med 2022-02-28. Om omsorgsnämnden avser att förlänga
avtalet ska en skriftlig begäran om förlängning göras till Attendo LSS AB
senast nio månader före avtalets utgång, d v s senast 2017-05-31.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 24/2017 föreslagit omsorgsnämnden att förlänga avtal
med Attendo LSS AB avseende driften av bostaden med särskild service
med adress Evedal 9 under perioden 2018-03-01 – 2020-02-29.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 8 mars redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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§ 32

Dnr 2017-00007

Ramjustering för måltidsorganisationen i Växjö
kommun för år 2017 - Korrigering av överförd summa
för hyror
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden överför 350 000 kronor till kommunstyrelsen i
ramjusteringar för måltidsenheten för 2017.
Bakgrund
Omsorgsnämnden beslutade i § 12/2017 att överföra 50 200 000 kr till
kommunstyrelsen i ramjusteringar för måltidsenheten för 2017, varav
4 600 000 kr avsåg hyror.
Beslutets underlag innehöll en felaktig beräkning avseende hyror. Felaktigt
belopp var 350 000 kr. Beloppet för hyror ska vara 4 950 000 kr.
Omsorgsnämnden överför därför ytterligare 350 000 kr till Måltidsenheten.
Total ramöverföring blir därmed för 2017 beloppet 50 550 000 kr.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 25/2017 föreslagit omsorgsnämnden att överföra 350
000 kronor till kommunstyrelsen i ramjusteringar för måltidsenheten för
2017.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 8 mars redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 33

Dnr 2017-00027

Firmatecknare för omsorgsförvaltningen
Omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgsnämnden bemyndigar förvaltningschef Ewa Ekman att i
omsorgsnämndens namn underteckna avtal.
2. Omsorgsnämnden bemyndigar förvaltningschef och ställföreträdande
förvaltningschef att var för sig utkvittera samtliga förekommande
postförsändelser till omsorgsnämnden och omsorgsförvaltningen.
Detta beslut ersätter omsorgsnämndens beslut § 153/2008.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 28/2017 föreslagit omsorgsnämnden att bemyndiga
förvaltningschef Ewa Ekman att i omsorgsnämndens namn underteckna
avtal, samt att bemyndiga förvaltningschef och ställföreträdande
förvaltningschef att var för sig utkvittera samtliga förekommande
postförsändelser till omsorgsnämnden och omsorgsförvaltningen. Beslutet
ersätter omsorgsnämndens beslut § 153/2008.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 22 mars redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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§ 34

Dnr 2016-00023

Tillbyggnad vid bostaden med särskild service i
Bramstorp
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden uppdrar åt Vidingehem att genomföra den beskrivna
tillbyggnaden med tre lägenheter i Bramstorp.
Bakgrund
Omsorgsnämnden beslutade 2016 09 07, § 80, uppdra åt
omsorgsförvaltningen att i samarbete med Vidingehem fortsätta planeringen
av den föreslagna tillbyggnaden med tre lägenheter i Bramstorp.
Planeringsarbetet har fortsatt, bygglov har sökts och anbud på tillbyggnaden
har tagits in. Om arbetet med tillbyggnaden kan påbörjas under april månad
beräknas inflyttning kunna ske omkring jul 2017.
Tillbyggnaden är mycket angelägen för att tillgodose behoven av bostad med
särskild service för tre aktuella personer.
Efter upphandling och inkomna anbud samt krav på sprinkleranläggning har
kostnadsbilden förändrats enligt nedan. Avskrivningstiderna har också i viss
mån justerats i förhållande till den preliminära kostnadsberäkningen.
Projektkostnad 6.404.577:Total årshyra för tillbyggnaden 503.311:Hyra som tas ut från omsorgstagarna 225.000:Omsorgsnämndens årshyra 280.000:(Samtliga kostnader som redovisas ovan är exkl. moms)
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 29/2017 föreslagit omsorgsnämnden att uppdra åt
Vidingehem att genomföra den beskrivna tillbyggnaden med tre lägenheter i
Bramstorp.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 27 mars redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Vidingehems förkalkyl.
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Yrkanden
Tomas Thornell (S):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Vidingehem
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§ 35

Dnr 2017-00029

Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden antar reviderad delegationsordning.
Bakgrund
I omsorgsnämndens nuvarande delegationsordning finns följande punkt med
under avsnittet för delegering av beslutanderätt gällande
myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen:
Beslut om bistånd i form av sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning
under 65 år, som har pågående omsorgsinsatser.

Ovanstående typ av beslut ingår i nämnden för arbete och välfärds
ansvarsområde efter att denna nämnd övertog ansvaret för socialpsykiatri
och bör därför tas bort ifrån omsorgsnämndens delegationsordning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 30/2017 föreslagit omsorgsnämnden att anta
reviderad delegationsordning.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 27 mars redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Förslag till reviderad delegationsordning.
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§ 36

Dnr 294794

Information från ledamöter
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Ove Löfqvist (M) informerar om studiebesök hos hovs hemvård samt
bostaden med särskild service på Gamla Norrvägen. Han rekommenderar
övriga ledamöter att nyttja möjligheten att göra studiebesök hos
omsorgsförvaltningens verksamheter.
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§ 37

Dnr 294792

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











Inkommen årsberättelse ifrån Region Kronobergs patientnämnd, som
enligt avtal även fungerar som patientnämnd för Växjö kommun
Arbete med nytt stadshus: omsorgsförvaltningen har tillsatt en
arbetsgrupp
Nya rekryteringar vid omsorgsförvaltningen: HR-chef för
omsorgsförvaltningen blir Veronica Berg, ekonomichef blir Ulrika
Örnström. Tillförordnad avdelningschef för utvecklingsavdelningen
är Maria Eidehall och tillförordnad avdelningschef för
myndighetsavdelningen är Johannes Vasko. Stina Sohlin är anställd
som kommunikationsstrateg sedan den 1 mars och har gjort en
inventering av förvaltningens behov.
Möte med Region Kronoberg angående utskrivningsklara patienter
och kompetensförsörjning, särskilt i samband med
sommarrekryteringen
Anmälan enligt Lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg
Anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorgs beslut att privat utförare inom
särskilt boende behöver särskilt tillstånd för att bedriva omsorg om
omsorgstagare med demens.
Rättegång till följd av mordförsök vid privat boende där
omsorgsnämnden köper enstaka platser.
Rekryteringsläge inför sommaren: omsorgsförvaltningen följer
utvecklingen men har ännu inte behövt fatta några särskilda beslut.

Tomas Thornell (S), vice ordförande, frågar hur rekryteringsläget för
vikarier ser ut just nu.
Ewa Ekman svarar att man ser över bemanningsfunktionen.
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§ 38

Dnr 294793

Övrigt
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Tomas Thornell (S), vice ordförande, frågar om det finns någon tidplan
utredning kring den s.k. Skönsmo-modellen inom hemtjänst.
Ewa Ekman, förvaltningschef, svarar att man ser över frågan.
Tomas Thornell (S) frågar om omsorgsförvaltningen övervägt att gå över till
Region Kronobergs journalsystem Cambio Cosmic, i likhet med andra
kommuner i länet.
Ewa Ekman svarar att frågan har utvärderats, bl.a. av medicinskt ansvarig
sjuksköterska. Fördelar i form av t.ex. underlättad kommunikation mellan
olika professioner uppvägs inte av nackdelar så som att viktiga funktioner i
verksamhetssystemet ProCapita inte ingår i Cosmic. Man ser över
möjligheten att förbättra kommunikationen mellan systemen. Detta påverkar
inte kommunens möjlighet att t.ex. delta i gemensamma projekt.
Mikael Svensson (MP) frågar om man har kontaktat Cambio angående
önskemål om systemets specifikationer.
Ewa Ekman svarar att så ej har gjorts, eventuellt framkommer sådana
önskemål i samband med att andra kommuner börjar bruka systemet.
Ove Löfqvist (M) noterar att övriga kommuner förefaller nöjda.
Ulf Hedin svarar att en möjlighet är att dessa kommuner hade tredje system
för de funktioner Växjö har i ProCapita. Man bör komma ihåg att dessa
kommuner är mindre än Växjö och gör val utifrån sina förutsättningar.
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