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§ 15

Dnr 2020-00005

Skrivelse ifrån Carin Högstedt (V) om redovisning av
vilka konsekvenser Barnkonventionen som lag får
för nämndens olika verksamheter
Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
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
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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§ 16

Dnr 2020-00012

Förfrågningsunderlag för upphandling av drift av
bostad med särskild service vid Källreda
Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
Omsorgsnämnden ger omsorgsförvaltningen i uppdrag att genomföra
en ny upphandling tillsammans med förvaltningen arbete och välfärd av
driften vid bostad med särskild service i Källreda gällande från och med
2021-03-01.
Reservation
Julia Berg (S) reserverar sig emot förslaget till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Nytida AB driver sedan 2014-03-01 verksamheten 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 15-18 platser för heldygnsomsorg. Målgruppen
är personer över 21 år, företrädesvis äldre, med psykisk
funktionsnedsättning kombinerat med social problematik som beviljats
bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen. De boende vid
enheten har stora och sammansatta behov av stöd och hjälp i vardagen.
Det ställer stora krav på individuellt utformat stöd för varje
omsorgstagare. De flesta placeringar är av permanent karaktär men
även mer tillfälliga placeringar kan förekomma.
Sedan ansvaret för socialpsykiatriska insatser flyttade till nämnden för
arbete och välfärd delas platserna på Källreda mellan den nämnden och
omsorgsnämnden. Det arbetssättet planeras fortgå även under
kommande avtal. Upphandlingen genomförs gemensamt av de två
nämnderna.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 26 februari redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut.
Förslag till förfrågningsunderlag.
Beskrivning av förfrågningsunderlagets uppbyggnad.
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Yrkanden
Julia Berg (S):
Bifall till förvaltningschefens 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):
Bifall till förvaltningschefens förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas, och konstaterar
att arbetsutskottet lägger förslag i enlighet med förvaltningschefens
förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande godkänner följande beslutsordning för omröstningen:
Ja för bifall till förvaltningschefens förslag:
Nej för bifall till Julia Bergs (S) yrkande.
Omröstningsresultat
Ordförande finner att arbetsutskottet lägger förslag till
omsorgsnämnden i enlighet med förvaltningschefens förslag med 3 jaröster mot 2 nej-röster.
Ledamöter

Ersättare som
tjänstgör

Anna Zelvin (KD)
Julia Berg (S)
Benny Johansson (M)
Andreas Liljenberg (S)
Ulf Hedin (M), ordförande
Omröstningsresultat
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§ 17

Dnr 2020-00021

Yttrande över motion om att införa ett anhörig- och
omsorgstagarråd för ökad delaktighet
Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
Omsorgsnämnden tillstyrker motionen
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
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.
Yrkanden
Anna Zelvin (KD), med instämmande av Benny Johansson (M):
Bifall till förvaltningschefens förslag med följande ändring:
Ordet ”skrivelse” byts i ut mot ”motion” på de ställen där det är den för
ärendet aktuella motionen som avses.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
arbetsutskottet lägger förslag i enlighet med Anna Zelvins (KD) yrkande.
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§ 18

Dnr 2020-00004

Yttrande över motion om ny modell för styrning av
hemtjänsten i Växjö kommun - Carin Högstedt (V)
och Elisabet Flennemo (V)
Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
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
Bedömning
Omsorgsnämnden har vid flera tillfällen visat intresse för den så kallade
Skönsmomodellen som utarbetats i Sundsvalls kommuns äldreomsorg.
Omsorgsnämnden fick en information om modellen vid sammanträdet i
juni 2017.
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Förvaltningen fick inför sammanträdet i juni 2018 i uppdrag att
identifiera delar av Skönsmomodellen som kunde införlivas i
förvaltningens vardagsarbete.
Efter samtal med medarbetare i Sundsvalls kommun, som arbetar efter
modellen, identifierades följande områden för fortsatt arbete inom
omsorgsförvaltningen:
Kontinuitet. Personalkontinuiteten har ökat genom att dela in
hemtjänstområdena i mindre grupper och vara noggrann med hur man
tar in vikarier. Den dagliga planeringen är en viktig del i arbetet för att
förbättra personkontinuiteten.
Larm. Regelbundna kartläggningar görs av samtliga larm under en
period för att se om man kan arbeta på annat sätt med de larm som inte
är av akut karaktär.
Välkomstsamtal. För att identifiera vad som är viktigt för den specifika
omsorgstagaren sker ett inledande samtal med omsorgstagaren utifrån
olika förbestämda fokusområden. De områdena finns sedan med i
samband med andra kontakter t ex vid upprättandet av
genomförandeplan.
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).
Omsorgsnämnden beslutade är att det fortsatta arbetet med inspiration
av Skönsmomodellen fokuseras på det omsorgstagarnära arbetet och
sker inom ramen för projektet BEON.
Skönsmomodellen innehåller andra delar där bedömningen 2018 var att
omsorgsförvaltningen redan arbetade på det sättet:
Arbete inom teamet
Omsorgstagarnas behov styr bemanning.
Utvecklade digitala lösningar i Växjö för t ex planering och
dokumentation, där Sundsvall använder ”papper och penna”
Vid intervjuer med enhetschefer i Sundsvall 2018 presenterades
arbetssätt som på flera sätt inte samstämmer med omsorgsnämndens
strategier inför 2020. Omsorgstagarens rättssäkerhet fick lägre vikt i
verkställigheten. Detta då man utgick från att alla omsorgstagare var
nöjda med hur insatser och tid lades upp, vilket i första hand skedde
muntligt på lokal nivå. Det fanns ingen rutin för hur man fångade upp
andra behov eller önskemål vid tillfällen när man inte var överens med
personalen. Det fanns heller inga krav på att enheterna skulle ha balans i
sin ekonomi.
BEON är 2020 en del av omsorgsnämndens strategier för den
omställning av välfärden som kommer att krävas. BEON är utgångspunkt
för hur omsorgen ges. Med BEON menas att omsorgstagare utifrån
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behov stöds till trygghet och självständighet på den effektivaste
insatsnivån, företrädesvis via hemtjänst eller med förebyggande
åtgärder. En del i BEON är konceptet trygg hemtjänst, som bygger på
bl.a. välkomstsamtal, tryggt bemötande, kontinuitet,
vardagsrehabilitering och trygg hemgång.
Andra delar av strategin är ändamålsenliga beslut om insatser.
Omsorgsnämnden beslutade under 2019 om ny vägledning SoL som stöd
för en likvärdig handläggning efter omsorgstagarens behov. Beslutet
bryts sedan ner i en genomförandeplan som upprättas tillsammans med
omsorgstagaren.
En tredje del av strategin handlar om att använda de resurser som finns
av kompetens och budget på ett effektivt sätt. Till hjälp i det arbetet
finns ett planeringssystem. I planeringssystemet finns dagens planering
för varje medarbetare och utförda insatser kvitteras. Det är ett viktigt
hjälpmedel för att omsorgstagaren ska få de insatser som beviljats med
god personalkontinuitet. Tidsangivelserna i systemet är en vägledning
och justeras efter den verkliga utförda tiden för att bli så nära som
möjligt.
Medarbetarna är betydelsefulla och har inflytande på sitt arbete, där
kontaktmannaskap, vardagsrehab och enheternas APT är exempel.
Förvaltningens bedömning är att de erfarenheter som kunnat tas till
vara från Skönsmomodellen redan är inarbetade i vardagsarbetet.
Ytterligare delar av arbetssätt samstämmer inte med omsorgsnämndens
strategi inför 2020.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 26 februari redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut. 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

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
12 (19)

Informationsklassning: Intern

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämndens
arbetsutskott
2020-03-04

sättet, och vidare att det fanns arbetssätt som på flera sätt inte
samstämmer med omsorgsnämndens strategier inför 2020.
Yrkanden
Ulf Hedin (M), med instämmande av Anna Zelvin (KD):
Bifall till förvaltningschefens förslag med följande tillägg:
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.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och konstaterar att
arbetsutskottet lägger förslag till omsorgsnämnden enligt eget yrkande.
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§ 19

Dnr 2019-00080

Skrivelse till omsorgsnämnden ifrån Anna Zelvin
(KD) och Ulf Hedin (M) om att stärka
kommunikationen med omsorgstagare och anhöriga
Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
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
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 27 februari redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Anna Zelvin (KD): Bifall till förvaltningschefens förslag med följande
tillägg; Återrapportering görs till nämnden under året, efter att arbetet
implementerats.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och konstaterar att
arbetsutskottet lägger förslag till omsorgsnämnden enligt Anna Zelvins
yrkande.
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§ 20

Dnr 2019-00006

Val av andre vice ordförande till omsorgsnämndens
arbetsutskott
Omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag
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
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 27 februari redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut.
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§ 21

Dnr 2019-00064

Omsorgsnämndens sammanträdestider 2020
Omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut
Omsorgsnämnden ändrar årets sammanträdestider i följande fall:
1. Arbetsutskottets sammanträde den 1 april flyttas till den 2 april
2. Omsorgsnämndens sammanträde den 23 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
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 27 februari redogjort
för ärendet och lämnat förslag till beslut.
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§ 22

Dnr 294792

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











Kommunal pandemigrupp, sammankallad av kommunens
säkerhetsavdelning, för att följa och hantera utbrottet av Coronaviruset. Omsorgsförvaltningen följer rekommendationerna som
utfärdats av Folkhälsomyndigheten och Region Kronobergs
smittskyddsläkare. Förvaltningen står i kontakt med regionen om
frågan och följer samma hantering och rutiner.
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

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
17 (19)

Informationsklassning: Intern

Sammanträdesprotokoll
Omsorgsnämndens
arbetsutskott
2020-03-04

§ 23

Dnr 298215

Frågor ifrån ledamöter och ersättare
Omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.
Bakgrund
Carin Högstedt (V) undrar om det har beslutats att verksamheten
dagrehab vid Evelid ska avvecklas.
Ewa Ekman, förvaltningschef, svarar att detta är beslutat av nämnden i
omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2020. Inga nya grupper startas
för målgruppen äldre. Alternativ för målgruppen inom omsorg
funktionsnedsättning undersöks fortfarande.
Ulf Hedin (M), ordförande, tillägger att dagrehab har varit en verksamhet
som riktat sig till en begränsad målgrupp, och att resurserna nu kan
omfördelas till ett bredare rehabiliterande arbete.
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§ 24

Dnr 294793

Övrigt
Omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.
Bakgrund
Carin Högstedt frågar när nämnden får ta del av utredningen som görs
inför ärende om eventuell förlängning av avtal med Attendo Care om
drift av en bostad med särskild service i Växjö.
Ewa Ekman, förvaltningschef, svarar att utredning ska vara klar i mars
och presenteras till arbetsutskottets sammanträde den 2 april.
Julia Berg (S) , andre vice ordförande, informerar om besök till bostad
med särskild service i kommunal regi.
Carin Högstedt (V), samt Ulf Hedin (M), ordförande, informerar om
studiebesök till det av Attendo drivna särskilda boendet Åbovägen.
Ewa Ekman informerar om verksamhetsbesök tillsammans med
kommunchef Monica Skagne till omsorgsförvaltningens
sjuksköterskeavdelning på Sandvägen, samt besök som hon själv gjort till
de kommunala hemvårdsgrupperna Väster och Anna Trolle.
Lars Rejdnell (L), frågar om när omsorgsförvaltningen lämnar sina
lokaler på Vallgatan
Ewa Ekman svarar att flytt planeras vara klar till den 1 september.
Julia Berg (S) tackar för sig inför stundande föräldraledighet.
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