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§ 18

Dnr 2020-00017

Information och utbildning till omsorgsnämnden
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Ulrika Falkbacken, verksamhetutvecklare, förvaltningen för arbete och
välfärd, ger nämnden utbildning kring att FN:s barnkonvention nu har
blivit svensk lag.
Lena Tibblin, utredare, informerar om genomförda uppföljningar och
inlämnade handlingsplaner som gäller de tre särskilda boenden som
drivs i enskild regi av Attendo Care.
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§ 19

Dnr 2020-00027

Omsorgsnämndens ekonomiska månadsrapporter,
inklusive rapport från omsorgschef, 2020
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer ekonomisk månadsrapport för februari
2020.
Bakgrund
Ulrika Örnström, controller, redovisar omsorgsnämndens ekonomiska
utfall till och med februari.
Maria Rickardsson, omsorgschef för hemvård, samt Lisa Almlöf, ekonom,
ger en fördjupad redovisning av det ekonomiska utfallet inom
verksamhetsområdet.
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§ 20

Dnr 2020-00019

Meddelanden till omsorgsnämnden 2020
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Redovisning av inkomna och upprättade skrivelser, beslut, rapporter,
vidtagna åtgärder och protokoll.
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§ 21

Dnr 2020-00018

Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden
2020
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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§ 22

Dnr 2019-00077

Revidering av omsorgsnämndens vägledning för
biståndsbedömning enligt lagen om stöd och service
för vissa funktionshindrade
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer den reviderade ”Vägledning LSS”, med
ändringar enligt ordförandes yrkande, att gälla från och med 2020-04-01.
Reservation
Ledamöterna i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig
emot beslutet och anmäler följande skriftliga reservation:
En ny Vägledning för LSS har nu antagits i Växjö kommun. Det är ett
mycket viktigt politiskt dokument, som har stor betydelse för berörda såväl
barn som vuxna och anhöriga. Det handlar om rätten till ett gott liv
oavsett funktionsvariation. Därför är varje ord i vägledningen av
betydelse.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet hade med sig ca 10
ändringsförslag till det förslag som lades fram på nämnden. De rörde
Begäran om insats, Beslut och underrättelse om beslut, Handläggningstid,
Biträde av personlig assistans, Ledsagarservice, Biträde av kontaktperson,
Avlösarservice och Daglig verksamhet.
Vissa av våra ändringsförslag ledde till ändringar i liggande förslag, något
antogs så gott som ograverat, något fick vi stryka, då det var en fråga för
Region Kronoberg.
Vi reserverar oss till förmån för vårt förslag, som bland annat hade
inneburit en generösare tillämpning av avlösarservice, kortare
handläggningstid och tydligt uteslutit stordrift och centralisering av
daglig verksamhet.
Bakgrund
Omsorgsnämnden har tidigare fastställt vägledning för insatser enligt
LSS, vägledningen reviderades senast år 2015. Vägledningen bör
revideras regelbundet för att överensstämma med lagstiftning,
vägledande domar och samhällsutveckling i stort.
Utgångspunkten i LSS är att den enskilde som uppfyller kraven för att
tillhöra LSS personkrets har rätt till de i lagen angivna insatserna,
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förutsatt att hen har ett behov av sökt insats för att uppnå goda
levnadsvillkor samt att behovet inte tillgodoses på annat sätt.
Bedömning
Vägledningen innehåller dels en översiktlig beskrivning av LSS
personkrets samt vad som avses med goda levnadsvillkor. Därefter
beskrivs handläggningens olika delar, från det att en begäran om insats
enligt LSS inkommer till dess att beslutet eventuellt överklagas till högre
instans. Slutligen beskrivs de olika insatserna man kan beviljas enligt LSS
och förvaltningens ståndpunkt gällande hur och när insatserna kan
beviljas, följt av diverse frågor i alfabetisk ordning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 1/2020 föreslagit omsorgsnämnden att fastställa
den reviderade ”Vägledning LSS” att gälla från och med 2020-03-01
(sammanträdet hölls i februari månad).
Förvaltningschefen har i skrivelser daterad den 30 januari respektive
den 6 mars redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av
skrivelserna framgår att vägledningen baseras på gällande lagstiftning
och vägledande domar från Kammarrätten samt Högsta
Förvaltningsdomstolen. Vägledningen ersätter inte den individuella
bedömning som görs vid varje enskild ansökan och det anges inte
specifikt hur många timmar/dygn en person kan beviljas en viss insats,
inte heller anges specifika kriterier för när en person kan beviljas
boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och
ungdomar. Anledning till att detta inte finns med i vägledningen är att
det utifrån vägledande domar inte går att dra generella slutsatser för
varje enskild insats. Tvärtom måste ett stort antal parametrar, utöver
den enskildes funktionsnedsättning och behov av stöd, vägas ihop vid en
bedömning av rätten till insatser. Exempel på detta är familjesituation,
övriga beviljade insatser samt syftet med insatsen. Mer förtydligade
kriterier och bedömningsnivåer kommer att tas fram i form av
tillämpningsanvisningar för handläggarna.
Generellt för de olika insatserna enligt LSS har klargörande skrivningar
Gjorts avseende normalt föräldraansvar, tidsbegränsade beslut och
uppföljning av beslutade insatser samt den enskildes ansvar att styrka
sitt behov kontra myndighetens utredningsskyldighet.
I den reviderade vägledningen uttrycks att den maximala
handläggningstiden i normalfallet är tre månader för samtliga LSSinsatser, räknat från det att handläggaren fått till sig allt underlag som
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behövs för att bedöma ansökan. Vissa typer av ansökningar har dock
karaktären av mer skyndsamt slag och ska hanteras som prioriterade.
Det beskrivs vilka ändringar som görs kring specifika insatser enligt LSS.
Slutligen sammanfattas dom synpunkter som lämnats av
omsorgsnämndens, nämnden för arbete och välfärds samt
överförmyndarnämndens gemensamma samverkansråd, vilka besvaras
med förtydliganden kring de bedömningar som gjorts vid framtagandet
av vägledningen.
Barnkonsekvensbedömning för förslaget, i vilket bedömningen görs att
det liggande förslaget på en reviderad vägledning är förenligt med
barnkonventionen och respekterar barns rättigheter inom berörda
områden.
Förslag till reviderad vägledning för biståndsbedömning enligt lagen om
stöd och service för vissa funktionshindrade.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Marie-Louise Gustavsson (S)
och Marianne Paine (S):
Bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar:
Vägledningen gäller från och med 2020-04-01.
Följande ändringar görs i vägledningen:
2.1 Begäran om insats
Tillägg enligt det fetade: När det behövs ska myndigheten vara
behjälplig och vägleda den enskilda.
2.4 Beslut och underrättelse om beslut
Tillägg av följande: Tidsbegränsade beslut ska följas upp tillsammans
med den enskilde innan de går ut.
2.6 Handläggningstid
Ändring från tre månader till två.
3.2 LSS 9 § 2 Biträde av personlig assistent
Fjärde stycket skrivs om enligt följande: Om den enskilde har en
make/maka/sambo ska denne i de flesta fall ta ansvar för delar av de
gemensamma hushållssysslorna. Hur stor del av hushållsarbetet som
ska tillgodoses genom personlig assistans avgörs i varje enskilt
ärende.
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3.3 LSS 9 § 3 Ledsagarservice
Andra stycket skrivs om enligt följande: Ledsagarservice kan beviljas
både som regelbunden insats och som tillfällig sådan. Den ska
tillgodose aktiviteter i närmiljön samt tillfälliga resor till släkt/
vänner eller andra angelägenheter i Sverige.
3.4 LSS 9 § 4 Biträde av kontaktperson
Följande stryks: Huvudregeln är att kontaktperson inte beviljas till
personer som bor i en bostad med särskild service.
3.5 LSS 9 § 5 Avlösarservice
Tillägg: Myndigheten ska ha en generös tillämpning av denna insats,
då det rör både barn och föräldrar, som båda har behov av att inte bli
isolerade.
3.9 LSS 9 § 9 Bostad för vuxna
Stryk allt från När en person som tillhör… till och med bilden på
insatstrappa och beskrivning av behov.
3.10 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet
Tillägg till tredje stycket: Detta synsätt utesluter stordrift och
centralisering av daglig verksamhet.
Ulf Hedin (M), med instämmande av Pernilla Wikelund (SD) och Benny
Johansson (M):
Bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar:
Vägledningen gäller från och med 2020-04-01.
Följande ändringar görs i vägledningen:
3.2 LSS 9 § 2 Biträde av personlig assistent
Fjärde stycket skrivs om enligt följande:
Om den enskilde har en make/maka/sambo ska denne i de flesta fall
ta ansvar för delar av de gemensamma hushållssysslorna. Hur stor del
av hushållsarbetet som ska tillgodoses genom personlig assistans
avgörs i varje enskilt ärende.
I detta stycke och i avsnittet 1.3 Begränsningar i insatserna ska
skrivningarna Personer som fyllt 65 år är inte berättigade till insatsen
biträde av personlig assistent. Har insatsen beviljats före 65-årsdagen, har
den enskilde dock rätt att behålla insatsen i samma omfattning även efter
65-årsdagen. respektive Rätt till biträde av personlig assistent föreligger
endast för den som ännu inte fyllt 65 år. Har man beviljats personlig
assistent före 65-årsdagen, har man dock rätt att behålla insatsen i
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samma omfattning även efter 65-årsdagen. konsekvensändras i takt med
förhöjd åldersgräns för pensionering.
2.8 Uppföljning av beslutade insatser
Följande stycke: Med hänsyn till barns naturliga utveckling och mognad i
takt med stigande ålder, ska beslutade insatser för barn alltid
tidsbegränsas, ändras till: Med hänsyn till barns naturliga utveckling
och mognad i takt med stigande ålder, kan beslutade insatser för barn
tidsbegränsas
Följande stycke stryks: Det är dock viktigt att handläggaren i varje
enskilt ärende tar ställning till om det föreligger omständigheter som
medför att beslutet bör tidsbegränsas. Det kan exempelvis bli aktuellt
att tidsbegränsa ett beslut när aktuell utredning visar att det är rimligt
att anta att behoven kan komma att variera över tid. En tidsbegränsning
av ett beslut ska alltid motiveras.
2.4 Beslut och underrättelse om beslut
Tillägg av följande: Innan ett tidsbegränsat beslut upphör ska
myndighetsavdelningen i god tid informera den enskilde, eller dennes
företrädare, om att beslutet upphör och att hen måste söka insatsen
på nytt om hen vill att den ska kvarstå.
Marie-Louise Gustavsson (S): Omsorgsnämnden återremitterar ärendet
till omsorgsförvaltningen för ny handläggning.
Benny Johansson (M): Omsorgsnämnden ska avgöra ärendet vid dagens
sammanträde.
Beslutsordning
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid
dagens sammanträde och finner att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Ordförande frågar sedan vilket av yrkandena om att ändra
arbetsutskottets förslag som ska antas och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar enligt eget yrkande.
Omröstning begärs.
Ordförande godkänner följande beslutsordning för omröstningen:
Ja för bifall till Ulf Hedins (M) yrkande
Nej för bifall till Carin Högstedts (V) yrkande.
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Omröstningsresultat
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar i enlighet med eget
yrkande med 10 ja-röster mot 5 nej-röster.
Ledamöter
Ersättare som
JaNejtjänstgör
röst röst
Anna Zelvin (KD)
Gitten Öholm (KD)
JA
Marie-Louise Gustavsson (S)
NEJ
Benny Johansson (M)
JA
Suzanne Frank (M)
Ronnie Kemner (M)
JA
Anna Gustbée (M)
Alexander Modell (M)
JA
Margareta Jonsson (C)
JA
Lars Rejdnell (L)
JA
Gunnel Jansson (MP)
Elaine Sandell Belin (M) JA
Alije Mikullovci Kera (S)
NEJ
Andreas Liljenberg (S)
Majja Almqvist
JA
Erika Lagergren (S)
Anders Westin
NEJ
Marianne Paine (S)
NEJ
Carin Högstedt (V)
NEJ
Hannes Jónsson (SD)
Pernilla Wikelund
JA
Ulf Hedin (M), ordförande
JA
Omröstningsresultat
10
5

Avstår

Beslutet skickas till
För kännedom
Samverkansrådet
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 23

Dnr 2020-00005

Skrivelse ifrån Carin Högstedt (V) om redovisning av
vilka konsekvenser Barnkonventionen som lag får
för nämndens olika verksamheter
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden antar förvaltningschefens tjänsteskrivelse som sitt
svar på skrivelsen.
Bakgrund
Från och med 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) svensk lag. Barnkonventionen syftar till att ge alla
barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma
till tals. Barnkonventionen innebär bland annat att det i alla åtgärder
som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets
bästa. Som barn räknas varje människa under 18 år och innehåller fyra
grundläggande principer (artikel 2, 3, 6 och 12) som ska vara styrande för
tolkningen av konventionens övriga artiklar.


Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen
får diskrimineras.



Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand
ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Vad som är
barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas
till barnets egen åsikt och erfarenhet.



Artikel 6 belyser varje barns rätt till liv, överlevnad och
utveckling.



Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina
åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller
henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och
mognad.

Att barnkonventionen blivit svensk lag innebär att den har samma status
som andra lagar i Sverige. Det innebär att vid en konflikt mellan olika
lagar så ska den som tillämpar lagen så långt det är möjligt tolka lagen i
enlighet med barnkonventionen. Regeringen har också tillsatt en
utredning som avser belysa hur svensk lagstiftning och praxis stämmer
överens med barnkonventionen. Resultatet av denna utredning ska
redovisas senast den 15 november 2020.
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Om ett beslut som rör barn, fattas av en nämnd eller på delegation av en
nämnd, strider mot barnkonventionen (t.ex. genom avsaknad av ett
barnrättsbaserat beslutsunderlag) kan beslutet upphävas av
förvaltningsrätten. Alla invånare har rätt att begära en
laglighetsprövning av beslutet enligt 13 kap. kommunallagen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 15/2020 föreslagit omsorgsnämnden att anta
förvaltningschefens tjänsteskrivelse som sitt svar på skrivelsen.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 27 februari redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att den
nya lagstiftningen till störst del, men inte uteslutande, har betydelse
inom verksamhetsområde omsorg funktionsnedsättning. Växjö kommun
ger alla medarbetare obligatorisk utbildning i lagstiftningen, och utvalda
medarbetare hos myndighetsavdelningen och omsorgs
funktionsnedsättning har genomgått en betydligt mer omfattande
utbildning hos Länsstyrelsen Kronoberg. Ytterligare
kompetensutveckling kommer sannolikt att behövas. Några betydande
förändringar på förvaltningsövergripande nivå har ännu inte genomförts
och det kommer att vara nödvändigt att invänta att regeringens
utredning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med
barnkonventionen är avslutad och presenterad innan eventuella förslag,
så som revideringar av styrande dokument, kan läggas fram. Redan idag
beaktas vissa delar av barnkonventionen vid biståndsbedömning enligt
socialtjänstlagen, och förslaget till vägledning vid biståndsbeslut enligt
lag om stöd och service till vissa funktionshindrade är uppdaterat i
enlighet med barnkonventionens bestämmelser men kan behöva ändras
ytterligare efter att regeringens utredning presenteras.
Omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning arbetar med att ta fram
stödjande dokument, så som tillämpningsanvisningar för hur
utredningar och beslut ska göras i ärenden som berör barn.
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§ 24

Dnr 2020-00012

Förfrågningsunderlag för upphandling av drift av
bostad med särskild service vid Källreda
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden godkänner förfrågningsunderlag för upphandling av
drift vid bostaden med särskild service i Källreda och uppdrar åt
förvaltningschef att tillsammans med förvaltningen för arbete och
välfärd genomföra upphandlingen och teckna avtal om bostad med
särskild service i Källreda.
Reservation
Marie-Louise Gustavsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Bakgrund
Nytida AB driver sedan 2014-03-01 verksamhet vid bostaden med
särskild service i Källreda. Avtalsperioden går ut 2021-02-28. Avtalet har
förlängts vid två tillfällen och kan enligt avtalet inte förlängas ytterligare.
Uppdraget avser drift av 15 platser för heldygnsomsorg, samma
omfattning som under pågående avtalsperiod. Målgruppen är
företrädesvis äldre personer med behov av särskilt stöd och personer
med psykiska funktionsnedsättningar, ibland kombinerat med social
problematik. Omsorgstagarna kommer från både omsorgsförvaltningen
och förvaltningen arbete och välfärd. De flesta placeringar är av
permanent karaktär men även mer tillfälliga placeringar kan förekomma.
Omsorgsnämnden beslutade 2020-02-19 att ge omsorgsförvaltningen i
uppdrag att tillsammans med förvaltningen för arbete och välfärd
genomföra en ny upphandling av bostad med särskild service i Källreda.
Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott behandlar
förfrågningsunderlaget vid sitt sammanträde 2020-03-04. Förslag till
beslut är nedanstående:
Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott godkänner föreliggande
förfrågningsunderlag avseende upphandling av drift av bostad med
särskild service vid Källreda och uppdrar till förvaltningschefen att
tillsammans med omsorgsförvaltningen genomföra upphandlingen och
teckna avtal.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 16/2020 föreslagit omsorgsnämnden att
godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av drift vid bostaden
med särskild service i Källreda och att uppdra åt förvaltningschef att
tillsammans med förvaltningen för arbete och välfärd genomföra
upphandlingen och teckna avtal om bostad med särskild service i
Källreda.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 26 februari redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut.
Förslag till förfrågningsunderlag.
Beskrivning av förfrågningsunderlagets uppbyggnad.
Yrkanden
Marie-Louise Gustavsson (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med
arbete och välfärd lägga ett anbud i enlighet med
förfrågningsunderlaget.
Ulf Hedin (M) med instämmande av Benny Johansson (M) samt Pernilla
Wikelund (SD):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas, och konstaterar
att omsorgsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande godkänner följande beslutsordning för omröstningen:
Ja för bifall till arbetsutskottets förslag:
Nej för bifall till Marie-Louise Gustavssons (S) yrkande.
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Omröstningsresultat
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag med 10 ja-röster mot 5 nej-röster.
Ledamöter
Ersättare som
Jatjänstgör
röst
Anna Zelvin (KD)
Gitten Öholm (KD)
JA
Marie-Louise Gustavsson (S)
Benny Johansson (M)
JA
Suzanne Frank (M)
Ronnie Kemner (M)
JA
Anna Gustbée (M)
Alexander Modell (M)
JA
Margareta Jonsson (C)
JA
Lars Rejdnell (L)
JA
Gunnel Jansson (MP)
Elaine Sandell Belin (M) JA
Alije Mikullovci Kera (S)
Andreas Liljenberg (S)
Majja Almqvist
JA
Erika Lagergren (S)
Anders Westin
Marianne Paine (S)
Carin Högstedt (V)
Hannes Jónsson (SD)
Pernilla Wikelund
JA
Ulf Hedin (M), ordförande
JA
Omröstningsresultat
10
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§ 25

Dnr 2020-00021

Yttrande över motion om att införa ett anhörig- och
omsorgstagarråd för ökad delaktighet
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden tillstyrker skrivelsen.
Bakgrund
Blågröna Växjö, genom Ulf Hedin (M), Anna Zelvin (KD), Margareta
Jonsson (C), Lars Rejdnell (L) och Gunnel Jansson (MP) har inkommit
med en motion till kommunfullmäktige där förslaget är att
kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden i uppdrag:
Att införa ett anhörig- och omsorgstagarråd i Växjö kommun.
Samverkan mellan Växjö kommun och intresseföreningar inom
funktionshinderrörelsen har historiskt sett ut på olika sätt. Sedan 2016
har samverkan skett i form av två samverkansråd mellan Växjö kommun,
Handikapporganisationen i samverkan med Växjö kommun (HSV) som är
en sammanslutning av intresseföringar inom området samt Funkibator
ideell förening. Ett samverkansråd har verkat inom omsorgsnämndens,
nämndens för arbete och välfärd och överförmyndarnämndens
ansvarsområden. Det andra har funnits inom kommunstyrelsen och haft
ansvar för övriga nämnders områden.
Från och med 2020 finns förslag på en annan organisation av samverkan
mellan Växjö kommun och funktionshinderrörelsen. Samverkansråden i
befintlig form försvinner. Tanken är att samråd och påverkansarbete i så
stor del som möjligt sker via befintliga kanaler, t ex deltagande i
referensgrupper, medborgarförslag, skrivelser till nämnder. Förutom
detta föreslås intressentdialoger genomföras med HSV 4 ggr per år och
med Funkibator 2 ggr per år.
För omsorgsnämndens område föreslås också att ett brukarråd ska
finnas.
Blågröna i Växjö kallar i sin motion det ovan nämnda brukarrådet
anhörig- och omsorgstagarråd. Man utgår från att grupper inom
omsorgstagare och deras intresseföreningar inte haft någon officiell
samverkan med Växjö kommun då dessa inte varit medlemmar av HSV.
Som exempel ges föreningar som stöttat anhöriga, och personer som
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drabbats av demens och stroke. Uppbyggnaden av Anhörig- och
omsorgstagarrådet tänker man enligt nedan:






Vänder sig till föreningar som företräder omsorgstagare och
anhöriga inom omsorgsnämnden, både inom äldreomsorg och
omsorg funktionsnedsättning
Träffar ska genomföras 2 ggr per termin med en representant för
varje intresserad förening
Information från Omsorgsnämnden och mellan föreningar.
Enkla minnesanteckningar ska föras, inga beslut, inte för
byråkratiskt, inga individärenden
Inga arvoden ska utgå till deltagarna

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 17/2020 föreslagit omsorgsnämnden att
tillstyrka skrivelsen.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 26 februari redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
förvaltningen bedömer att det finns behov av ett nytt råd för samverkan
med intresseföreningar inom omsorgsnämndens område. Detta för att
säkerställa fortsatt dialog och utbyte med viktiga intressenter.
Förvaltningen tar vid beslut enligt ovan fram ett förslag till arbetsmodell.
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§ 26

Dnr 2020-00004

Yttrande över motion om ny modell för styrning av
hemtjänsten i Växjö kommun - Carin Högstedt (V)
och Elisabet Flennemo (V)
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden avstyrker motionen med hänvisning till
förvaltningschefens skrivelse där det framgår att vi har en ny styrmodell
kallad BEON (Bästa Effektiva OmhändertagandeNivå) samtidigt som vi
har infört kvalitetsråd på alla enheter. Vi jobbar hela tiden med tillit till
våra medarbetare. Vi har följt den s.k. Skönsmo-modellen och tagit till
oss en del erfarenheter men vi har kommit längre.
Bakgrund
Vänsterpartiet har genom Carin Högstedt och Elisabeth Flennemo i en
motion till kommunfullmäktige, daterad 2020-01-02 föreslagit en ny
modell för styrning av hemtjänsten i Växjö kommun.
Vänsterpartiets kommunala grupp hemställer
 Att Växjö kommunfullmäktige uppdrar till omsorgsnämnden att
ta fram en ny styrningsmodell för hemtjänsten, privat och
offentlig, där tillit till personal och omsorgstagarnas behov av
delaktighet är ledorden
 Att förarbetena ska involvera de fackliga berörda
organisationerna såväl som omsorgstagare, att
omvärldsbevakning och praktiknära vetenskaplig forskning är
viktiga grunder för hur modellen ska utformas
 Att det med fördel kan vara bra att testa i några
hemtjänstområden för att sedan följa upp och vid behov justera
för att sedan införa i hela kommunen.
Den modell som förs fram i motionen utmärks av att medarbetare och
omsorgstagare gemensamt bestämmer insatser och tid för insatserna
utförande. I motionen nämns den s.k. Skönsmo-modellen i Sundsvall
och liknande arbetssätt i Västerviks kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 18/2020 föreslagit omsorgsnämnden att
avstyrka motionen med hänvisning till förvaltningschefens skrivelse där
det framgår att nämnden har en ny styrmodell kallad BEON (Bästa
Effektiva OmhändertagandeNivå) samtidigt som kvalitetsråd har införts
på alla enheter. Nämnden jobbar hela tiden med tillit till sina

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
23 (34)

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämnden
2020-03-18

medarbetare och har följt den s.k. Skönsmo-modellen och tagit till sig
en del erfarenheter men kommit längre.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 26 februari redogjort
för ärendet och förslagit omsorgsnämnden att avstyrka motionen. Av
skrivelsen framgår att omsorgsnämnden vid flera tillfällen visat intresse
för den så kallade Skönsmomodellen som utarbetats i Sundsvalls
kommuns äldreomsorg. Förvaltningen fick inför sammanträdet i juni
2018 i uppdrag att identifiera delar av Skönsmomodellen som kunde
införlivas i förvaltningens vardagsarbete och efter samtal med
medarbetare i Sundsvalls kommun identifierades arbetssätt runt
personalkontinuitet, kartläggning av larm och välkomstsamtal som
områden för fortsatt arbete inom omsorgsförvaltningen. Samtliga tre
områden handlar om att skapa förutsättningar för en hemtjänst med
trygga omsorgstagare, d.v.s. det arbete som pågår inom projektet BEON
(Bästa Effektiva Omhändertagandenivå). Skönsmomodellen innehåller
andra delar där bedömningen 2018 var att omsorgsförvaltningen redan
arbetade på det sättet, och vidare att det fanns arbetssätt som på flera
sätt inte samstämmer med omsorgsnämndens strategier inför 2020.
Yrkanden
Carin Högstedt (V) med instämmande av Marie-Louise Gustavsson (S),
Omsorgsnämnden tillstyrker motionen.
Ulf Hedin (M) med instämmande av Margareta Jonsson (C) samt Pernilla
Wikelund (SD):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas, och konstaterar
att omsorgsnämnden beslutar i enlighet med 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 i enlighet med
arbetsutskottets förslag med 10 ja-röster mot 5 nej-röster.
Ledamöter
Ersättare som
Jatjänstgör
röst
Anna Zelvin (KD)
Gitten Öholm (KD)
JA
Marie-Louise Gustavsson (S)
Benny Johansson (M)
JA
Suzanne Frank (M)
Ronnie Kemner (M)
JA
Anna Gustbée (M)
Alexander Modell (M)
JA
Margareta Jonsson (C)
JA
Lars Rejdnell (L)
JA
Gunnel Jansson (MP)
Elaine Sandell Belin (M) JA
Alije Mikullovci Kera (S)
Andreas Liljenberg (S)
Majja Almqvist
JA
Erika Lagergren (S)
Anders Westin
Marianne Paine (S)
Carin Högstedt (V)
Hannes Jónsson (SD)
Pernilla Wikelund
JA
Ulf Hedin (M), ordförande
JA
Omröstningsresultat
10
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§ 27

Dnr 2019-00080

Skrivelse till omsorgsnämnden ifrån Anna Zelvin
(KD) och Ulf Hedin (M) om att stärka
kommunikationen med omsorgstagare och anhöriga
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden besvarar skrivelsen med att uppdra till
förvaltningschefen att den uppdaterade hantering av synpunkter som
finns bilagd i ärendet ska förankras i hela verksamheten.
Återrapportering görs till nämnden under året, efter att arbetet
implementerats.
Bakgrund
Anna Zelvin (KD) och Ulf Hedin (M) har inlämnat en skrivelse till
omsorgsnämnden. Mot bakgrund av Socialstyrelsens
brukarundersökning inom äldreomsorg ser skriftställarna
förbättringspotential i arbetet med att stärka upp kommunikationen
kopplat till omsorgstagarna, framförallt rutinerna kring att ta emot och
återkoppla i ärenden gällande inkomna synpunkter som lämnats om
verksamheten. Kommunikationsvägarna behöver stärkas, förtydligas och
få en enhetlig rutin, för när, var och hur återkoppling ska ske efter det
att synpunkter eller klagomål inkommit.
Omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av befintliga rutiner och
tagit fram ett förslag för synpunktshantering inom
omsorgsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 19/2020 föreslagit omsorgsnämnden att besvara
skrivelsen med att uppdra till förvaltningschefen att den uppdaterade
hantering av synpunkter som finns bilagd i ärendet ska förankras i hela
verksamheten. Återrapportering görs till nämnden under året, efter att
arbetet implementerats.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 27 februari redogjort
för ärendet och förslagit att omsorgsnämnden besvarar skrivelsen med
att uppdra till förvaltningschefen att den uppdaterade hantering av
synpunkter som finns bilagd i ärendet ska förankras i hela
verksamheten.
Förslag till uppdaterad hantering av synpunkter hos
omsorgsförvaltningen
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Yrkanden
Benny Johansson (M) med instämmande av Pernilla Wikelund (SD):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet ska antas, och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
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§ 28

Dnr 2019-00006

Val av andre vice ordförande till omsorgsnämndens
arbetsutskott under återstoden av 2020
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden utser Marie-Louise Gustavsson (S) som andre vice
ordförande i omsorgsnämndens arbetsutskott istället för Julia Berg (S)
Bakgrund
Julia Berg (S) har av kommunfullmäktige beviljats föräldraledighet ifrån
sitt uppdrag som andre vice ordförande i omsorgsnämnden från och
med den 10 mars 2020. Till ersättare för hennes uppdrag som andre vice
ordförande för omsorgsnämnden har fullmäktige utsett Marie-Louise
Gustavsson (S).
Eftersom Julia Berg även innehar uppdraget som andre vice ordförande i
omsorgsnämndens arbetsutskott har nämnden att utse en ersättare
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 20/2020 föreslagit omsorgsnämnden att utse
Marie-Louise Gustavsson (S) som andre vice ordförande i
omsorgsnämndens arbetsutskott istället för Julia Berg (S).
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 27 februari redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut.
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§ 29

Dnr 2019-00064

Omsorgsnämndens sammanträdestider 2020
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden ändrar årets sammanträdestider i följande fall:
Arbetsutskottets sammanträde den 1 april flyttas till den 8 april
Omsorgsnämndens sammanträde den 9 september påbörjas kl. 13.00
Bakgrund
Omsorgsnämnden har i sitt beslut § 93/2019 fastställt nämndens och
arbetsutskottets sammanträdestider under 2019.
På grund av planerad budgethearing med nämndens presidium,
respektive planerad utbildning för nämnden om kommunens
budgetprocess, så behöver justeringar göras av arbetsutskottets
sammanträdesdatum i april, respektive starttiden för
nämndsammanträdet i september.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 21/2020 föreslagit omsorgsnämnden att
Yrkanden
Ulf Hedin (M):
Bifall till arbetsutskottet förslag med följande ändring:
Arbetsutskottets sammanträde den 1 april flyttas till den 8 april.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet ska antas, och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.
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§ 30

Dnr 2020-00026

Upphandlingspresentation av verksamhetssystem
för omsorgsförvaltningen och förvaltningen för
arbete och välfärd
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden tillstyrker den redovisade
upphandlingspresentationen
Bakgrund
Omsorgsnämnden har för närvarande ett avtal med Tieto AB för
verksamhetssystemet Procapita. Innevarande avtal löper ut 2021-07-31,
med möjlighet till ytterligare förlängning som längst t o m 2024-09-30.
Omsorgsnämnden kommer att ha ett fortsatt behov av motsvarande
verksamhetssystem. Kommunstyrelsens delegationsordning gör
gällande att upphandlingar som berör mer än en nämnd ska godkännas
av KSOP.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 12 mars redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Förslag till upphandlingspresentation.
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§ 31

Dnr 294792

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











Växjö kommuns hantering av Corona-pandemin samt påverkan
inom omsorgsnämndens verksamhetsområde och
omsorgsförvaltningens åtgärder hittills.
Humana har valt att minska sitt åtagande på det särskilda Södra
Järnvägsgatan med 10 platser.
Ny verksamhetslokal på Hovshaga för korttidsvistelse för barn
inom omsorg funktionsnedsättning tas i bruk från och med
1 september
Utredning av händelse vid bostad med särskild service i enskild
regi
Ansökan till Nationell utvecklingskonferens hälsa, vård och
omsorg att delta vid med presentation av arbetet med BEON
Utmärkelse till Vikaholm hemvård för gott mottagande av
studenter.
Synpunkter till Tieto Sweden AB angående leverans av
tilläggsmoduler till verksamhetssystemet Procapita
Skrivelse ifrån Växjö PRO-förenings skrivgrupp angående hur
besparingar inom äldreomsorgen hanteras: gruppen har kallats
till ett möte med förvaltningschef i början av april
Bevakning från media av omsorgsnämndens biståndsbeslut
gällande särskilt boende
Växjö kommun har tecknat avtal med Äldrekontakt för ett
samarbete kring att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre.
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§ 32

Dnr 294794

Information från ledamöter
Omsorgsnämndens beslut
Vid dagens sammanträde fanns inget att ta upp på denna mötespunkt.
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§ 33

Dnr 298215

Frågor ifrån ledamöter och ersättare
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) frågar om äldre med demens placeras på boenden
utan demensavdelningar och om den tid som krävs inte beräknas i
enhetens resursbehov samt om sådan tillsyn bör bli en egen
bedömningsgrund för beviljande av resurser.
Ewa Ekman svarar att den boende eller företrädare väljer vart den vill
flytta, det är alltid möjligt att önska plats på ett boende med
demensavdelning. Det kan också röra sig om att omsorgstagaren
utvecklat en demenssjukdom efter att ha flyttat in.
Ulf Hedin (M), ordförande, tillägger att det endast är privata utförare
som har ett tillståndskrav från Inspektionen för vård och omsorg för att
driva specifika demensavdelningar. Kommunen har inget sådant krav.
Anders Allard, avdelningschef för uppdrag och uppföljning, tillägger att
en demenssjukdom ofta innebär att verkställandet av omsorgstagarens
insatser bedöms kräva mer resurser. Det är en vanlig anledning till att
ett ärende läggs i dom högre nivåerna i resursfördelningssystemet.
Lars Rejdnell, uppmärksammar en debattartikel skriven av
logopedförbundet i Kronobergs län och önskar att förvaltningen redogör
för hur det kommunikativa stödet ser ut, vilka
kompetensutvecklingsmöjligheter som finns runt alternativ
kommunikation, samt om förvaltningens arbetssätt baseras på
vetenskap och beprövad erfarenhet.
Ewa Ekman svarar att förvaltningen ska försöka återkoppla till
nämndens nästa sammanträde.
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§ 34

Dnr 294793

Övrigt
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Pernilla Wikelund (SD) efterfrågar att alla ledamöter och ersättare i
nämnden informeras om ändringar i förslaget till nämnden som görs vid
arbetsutskottets sammanträden, samt att även i god tid kunna ta del av
andra partiers förslag till yrkanden.
Ulf Hedin (M), ordförande svarar att detta är en god synpunkt och att
nämndens ledamöter bör sträva efter att göra detta.
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