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§ 74 Dnr 2021-00018  
 

Information och utbildning till omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen.       
 
Bakgrund 
Johan Hedenborg, samordnare vid Växjö kommuns servicecenter, ger 
information om säkerhets- och inpasseringsrutiner för samt 
förtroendevaldas tillträde till Växjö kommunhus i samband med att de 
förtroendevalda förses med inpasseringskort som har behörighet till 
plan 3 samt husets cykelgarage. 
 
Louise Johansson, gruppchef vid Växjö kommuns lokalförsörjningsgrupp 
presenterar Växjö kommuns lokalförsörjningsprocess samt 
förtroendevaldas respektive tjänstepersoner roller och 
ansvarsfördelning i denna. 
 
Sara Skoglund, nyligen anställd medicinskt ansvarig för rehabilitering 
vid omsorgsförvaltningen, presenterar sig själv. 
 
Madelene Johansson, nyligen anställd kvalitetscontroller, vid 
omsorgsförvaltningen, presenterar sig själv. 
 
Kristina Lindstedt, förvaltningscontroller, samt Ewa Ekman, 
förvaltningschef, presenterar en utvärdering av ny ersättningsmodell för 
särskilda boenden inom omsorgsnämndens ansvarsområde.    
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§ 75 Dnr 2021-00026  
 

Omsorgsnämndens ekonomiska månadsrapporter 
inklusive rapport från omsorgschef 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden fastställer ekonomisk månadsrapport till och med 
september 2021.      
 
Bakgrund 
Kristina Lindstedt, controller, redovisar omsorgsnämndens ekonomiska 
utfall till och med september. § 74, § 75 
 
Suzanne Madar Bilalli, omsorgschef särskilda boenden, ger tillsammans 
med Lars Olsén, controller samt Kristina Lindstedt, 
förvaltningscontroller, en fördjupad rapport för det ekonomiska utfallet 
inom sitt verksamhetsområde.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport till och med september 2021.      
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§ 76 Dnr 2021-00019  
 

Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   
 
Bakgrund 
Omsorgsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, nämndens ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden 
tagen delegationsordning. Beslut som fattas med stöd av delegationen 
ska redovisas till nämnden.   
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§ 77 Dnr 2021-00020  
 

Meddelanden till omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen.   
 
Bakgrund 
Redovisning av inkomna och upprättade skrivelser, beslut, rapporter, 
vidtagna åtgärder och protokoll.  
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§ 78 Dnr 2021-00055  
 

Förslag till kommunfullmäktige gällande 
tillämpningsanvisningar angående vård- och 
omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2022 

Omsorgsnämndens beslut 
1. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta 

reviderade tillämpningsanvisningar för vård- och 
omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna börjar gälla 1 januari 
2022.  

2. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 
omsorgsnämnden att justera belopp i tillämpningsanvisningarna 
som påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om 
uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och 
zonindelning, Konsumentverkets beräkningar av skäliga 
levnadskostnader, samt minimibeloppets storlek efter 
Socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av 
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2022”. 

3. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa 
självkostnaden för en hemtjänsttimme till 407 kronor.     

 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2002 om avgifter inom 
äldre- och handikappomsorgen i Växjö kommun att gälla från den 1 juli 
2002. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge omsorgsnämnden i 
uppdrag att utforma tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 20 december 2016 att 
tillämpningsanvisningarna även ska gälla för nämnden för arbete och 
välfärd avseende den verksamhet som överflyttades från 
omsorgsförvaltningen 1 januari 2017. (KF §340,2016-12-20) 
 
Kommunens tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter 
revideras årligen.  
 
En del belopp kan inte preciseras eftersom kostnader som påverkas av 
Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, 
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, Konsumentverkets 
beräkningar av skäliga levnadskostnader, samt minimibeloppets storlek 
efter Socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av 
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2022” ännu inte är 
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fastställda. Beloppen meddelas under december och då kommer 2021 
års belopp att ersättas med de som kommer att gälla 2022.     
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § /2021 föreslagit omsorgsnämnden att besluta 
följande: 
 

1. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta 
reviderade tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter 
i Växjö kommun. Avgifterna börjar gälla 1 januari 2022.  

2. Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 
omsorgsnämnden att justera belopp i tillämpningsanvisningarna 
som påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om 
uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och 
zonindelning, Konsumentverkets beräkningar av skäliga 
levnadskostnader, samt minimibeloppets storlek efter 
Socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av 
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2022”. 

3. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa 
självkostnaden för en hemtjänsttimme till 407 kronor.   

 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 24 september 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut.  
 
Förslag till tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö 
kommun från och med 2022-01-01 
 
Förslag till ändringar i tillämpningsanvisningar för vård- och 
omsorgsavgifter i Växjö kommun från och med 2022-01-01 
 
Förslag till ändringar som kommunfullmäktige uppdrar åt 
omsorgsnämnden att justera i tillämpningsanvisningarna som påverkas 
av Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av bokostnad, 
förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, Konsumentverkets 
beräkningar av skäliga levnadskostnader, samt minimibeloppets storlek 
efter Socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av 
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2022      
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§ 79 Dnr 2021-00053  
 

Återrapportering till omsorgsnämnden av uppdrag 
att utreda möjligheten till att införa en tjänst som 
kommundoktorand 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att: 
 
- Godkänna återrapporten av uppdraget 
- Ge förvaltningschefen i uppdrag att fullfölja förberedelsearbetet av 
projektet gällande finansiering och samverkan med lärosäten samt 
slutföra förberedelserna avseende utlysande av två 
kommundoktorandtjänster, enligt förslag i tjänsteskrivelse, inom 
områdena vårdvetenskap respektive socialt arbete samt koppla 
forskningen till omställningsarbetet för en god och nära vård. 
- Återkomma med redovisning till nämnd för beslut före start av 
projektet      
 
Bakgrund 
I omsorgsnämndens internbudget för 2021 finns ett uppdrag att utreda 
möjligheten till att införa en tjänst som kommundoktorand. (N/S). 
En kommundoktorand bedriver doktorandstudier, oftast till fil lic-nivå, 
och arbetar samtidigt i en kommunal förvaltning (eller regionen). Syftet 
är att kommundoktoranden genom sin tillhörighet i två olika 
miljöer/organisationer ska kunna dra nytta av detta både för egen 
forskning/arbete och i de olika organisationerna. Vanligt är att 
doktoranden arbetar 50% i sin förvaltning och forskar 50 %, men andra 
upplägg finns också. Vid ovanstående fördelning, förvaltning 50% och 
forskning 50% är studietiden 4 år.     
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 61/2021 föreslagit omsorgsnämnden att besluta 
följande: 
- godkänna återrapportering av uppdraget 
- ge förvaltningschef i uppdrag att fortsätta utredning avseende 
finansiering, samverkan med Linnéuniversitetet och/eller andra 
lärosäten och organisation inom förvaltningen 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 6 oktober redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det 
framkommit många positiva delar avseende att införa tjänst som 
kommundoktorand inom omsorgsförvaltningen utifrån de intervjuer och 
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litteraturstudier som gjorts inom ramen för utredningen. 
Kommundoktorandens forskning bör kopplas till omställningsarbetet för 
en god och nära vård och omsorg och fokuseras på de två områdena 
personcentrering och anhöriginvolvering. För att kunna stötta varandra 
vore det bra med två doktorander. Det är också önskvärt att en kommer 
från t ex vårdvetenskap och en från socialt arbete för att ha flera 
perspektiv. Doktoranderna bör arbeta 50% i förvaltningen och forska 
50%. Kommundoktoranderna anställs i omsorgsförvaltningen, som har 
ansvar för allt som rör anställning, löneutbetalning, semester etc. 
Omsorgsförvaltningen fakturerar sedan aktuellt lärosäte utifrån 
överenskommelse. Förvaltningens viljeinriktning är att på sikt införa två 
tjänster som kommundoktorand enligt ovanstående beskrivning. Innan 
tjänsterna kan utlysas måste fortsatt utredning ske avseende 
finansiering, samverkan med Linnéuniversitetet och/eller andra 
lärosäten samt organisation inom förvaltningen. 
 
Utredning om möjligheten att införa en tjänst som kommundoktorand 
vid omsorgsförvaltningen    
 
Yrkanden 
Lars Rejdnell (L) med instämmande av Suzanne Frank (M), Anders 
Westin (S), Anna Zelvin (KD), Gunnel Jansson (MP), Carin Högstedt (V) 
samt Åsa Törnsten-Stärner (S): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar och tillägg: 
 
Omsorgsnämnden beslutar att: 
 
- Godkänna återrapporten av uppdraget 
- Ge förvaltningschefen i uppdrag att fullfölja förberedelsearbetet av 
projektet gällande finansiering och samverkan med lärosäten samt 
slutföra förberedelserna avseende utlysande av två 
kommundoktorandtjänster, enligt förslag i tjänsteskrivelse, inom 
områdena vårdvetenskap respektive socialt arbete samt koppla 
forskningen till omställningsarbetet för en god och nära vård. 
- Återkomma med redovisning till nämnd för beslut före start av 
projektet 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar enligt Lars Rejdnells (L) yrkande.      
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§ 80 Dnr 2021-00052  
 

Återrapportering till omsorgsnämnden gällande 
personalpolitisk inriktning i nämndens internbudget: 
utredning av möjligheten att införa 
specialistunderskötersketjänster samt möjligheten 
att renodla undersköterskeuppdraget 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att:  
 
-Godkänna förvaltningens redovisning av uppdragen 
-Inom beslutad internbudget ge förvaltningschefen i uppdrag att 
successivt implementera totalt 24 tjänster som specialistundersköterska 
inom äldreomsorgen jämt fördelat mellan hemvården (12 st) respektive 
verksamhetsområdet särskilda boenden (12 st) samt att i de båda 
verksamhetsområdena jämnt fördela tjänsterna inom 
kompetensområdena demens, palliativ vård, sårvård och nutrition (3 
tjänster per kompetensområde in respektive verksamhetsområde) 
-Tjänsterna vid behov skall kunna användas inom omsorg 
funktionsnedsättning 
-Inom beslutad internbudget ge förvaltningschefen i uppdrag att 
successivt implementera totalt 4 tjänster som specialistundersköterska 
vid sjuksköterskeavdelningen fördelat på en tjänst vid respektive 
sjuksköterskeområde. 
 
Bakgrund 
I Omsorgsnämndens internbudget 2021 finns de uppdrag som ligger till 
grund för den här utredningen med målsättningen att stödet till den 
enskilde omsorgstagaren ska vara av god kvalitet samt att det ska finnas 
nya karriärvägar och utvecklingsmöjligheter för förvaltningens 
medarbetare. 
 
- Utreda möjligheterna till att renodla uppdraget som undersköterska 
inkl. utredning av möjligheten att 
införa specialistunderskötersketjänster. Beslutad av N/S  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 62/2021 föreslagit omsorgsnämnden att besluta 
om att godkänna redovisad utredning och uppdra till förvaltningschefen 
att genomföra framlagda förslag. 
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Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 26 oktober redogjort 
för ärendet och föreslagit nämnden att besluta om att godkänna 
återrapporteringen av uppdraget samt att uppdra följande till 
förvaltningschefen: 
 
1. Implementera totalt 24 tjänster som specialistundersköterska inom 
äldreomsorgen, fördelat enligt följande: 
a. 12 tjänster inom hemvården, fördelat på 3 tjänster inom 
kompetensområdena demens, palliativ vård, sårvård och nutrition 
b. 12 tjänster kopplade till verksamhetsområdet särskilda boenden, fördelat 
på 3 tjänster inom kompetensområdena demens, palliativ vård, sårvård 
och nutrition 
2. Implementera totalt 4 tjänster som specialistundersköterska vid 
sjuksköterskeavdelningen, fördelat på 1 tjänst vid respektive 
sjuksköterskeområde 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 7 oktober redogjort för 
ärendet och lämnat följande förslag till beslut:  
 
Omsorgsnämnden godkänner redovisad utredning och uppdrar till 
förvaltningschefen att genomföra framlagda förslag. 
 
Av skrivelsen framgår att en omvärldsbevakning gjordes inom ramen för 
en tidigare utredning angående att renodla undersköterskeuppdraget. 
Den visar att det i kommuner som genomfört en renodling inte varit 
möjligt att genomföra detta inom befintlig budget. I Internbudget 2021 
finns även ett uppdrag om försök med serviceentreprenad i särskilt 
boende. För att kunna särskilja arbetsuppgifter inom serviceområdet 
sker en renodling av undersköterskans arbetsuppgifter. 
Förutsättningarna för att genomföra ett försök med serviceentreprenad 
har utretts med resultatet att ett sådant arbetssätt inte går att 
genomföra inom ordinarie budget.  
För både renodling av undersköterskeuppdraget och försök med 
serviceentreprenad gäller att verksamheten vid minskning av antal 
medarbetare inte har tillräckligt många personer under delar av dagen 
för att kunna utföra andra insatser på ett säkert och kvalitativt sätt. 
 
Gällande specialistundersköterskor är förvaltningens bedömning är att 
dessa tjänster behövs inom omsorgsförvaltningen för att bli en viktig del 
i kompetensförsörjningsstrategier för framtiden. 
Specialistundersköterska kan vara en del av hemsjukvården eller ha en 
tjänst med särskilt ansvar på särskilt boende alternativt i en 
hemvårdsgrupp. Med fördel kan specialistundersköterskor ingå i 
kompetensteam för demens, palliativ vård, sårvård och nutrition med 
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syfte att samordna eller ta extra ansvar kring ett särskilt viktigt 
kompetensområde oavsett var man har sin grundanställning. Bedömning 
är att det vore lämpligt med tre medarbetare per specialområde inom 
hemvård och samma inom särskilt boende. Specialistundersköterska kan 
även vara en del av sjuksköterskeorganisationen för att dels utföra en 
del specifika arbetsuppgifter dels ha en utökad delegering för att kunna 
utföra vissa delegerade arbetsuppgifter innan delegering är klar för en 
enhets undersköterskor. Bedömningen är att inledningsvis inrätta 
uppdrag för en undersköterska per sjuksköterskeområde, det vill säga 
fyra stycken. 
 
Utredning om möjligheterna att renodla uppdraget som undersköterska 
samt att införa specialist-underskötersketjänster 
 
Yrkanden 
Lars Rejdnell (L) med instämmande av Anna Zelvin (KD), Julia Berg (S), 
Carin Högstedt (V), Åsa Törnsten-Stärner (S) samt Gunnel Jansson (MP): 
 
Bifall till förvaltningschefens förslag i skrivelse daterad den 26 oktober 
med följande tillägg och ändringar: 
 
Omsorgsnämnden beslutar att: 
 
-Godkänna förvaltningens redovisning av uppdragen 
-Inom beslutad internbudget ge förvaltningschefen i uppdrag att 
successivt implementera totalt 24 tjänster som specialistundersköterska 
inom äldreomsorgen jämt fördelat mellan hemvården (12 st) respektive 
verksamhetsområdet särskilda boenden (12 st) samt att i de båda 
verksamhetsområdena jämnt fördela tjänsterna inom 
kompetensområdena demens, palliativ vård, sårvård och nutrition (3 
tjänster per kompetensområde in respektive verksamhetsområde) 
-Tjänsterna vid behov skall kunna användas inom omsorg 
funktionsnedsättning 
-Inom beslutad internbudget ge förvaltningschefen i uppdrag att 
successivt implementera totalt 4 tjänster som specialistundersköterska 
vid sjuksköterskeavdelningen fördelat på en tjänst vid respektive 
sjuksköterskeområde 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar enligt Lars Rejdnells (L) yrkande.      
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§ 81 Dnr 2021-00054  
 

Omsorgsnämndens beredskapsplan vid upphörande 
av privata utförare 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anta beredskapsplan för upphörande av 
privat utförare inom omsorgsnämndens område.      
 
Bakgrund 
Beredskapsplanen upprättades första gången 2018 som en del av 
riskbedömning inför de förändringar i lagstiftning som hade sitt 
ursprung i utredningarna Ökade tillståndskrav inom socialtjänsten och 
skolväsendet och Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom 
socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet. 
Beredskapsplanen har sedan uppdaterats och ingått i 
Uppföljningsmodell kvalitet för omsorgsnämnden Växjö kommun som 
beslutades av omsorgsnämnden 2019-09-30. I samband med revidering 
av modell för uppföljning 2021 delas de två dokumenten. 
Omsorgsnämnden beslutade om reviderad version av 
Uppföljningsmodell kvalitet för omsorgsnämnden Växjö kommun 2021-
09-15. I den versionen finns inte beredskapsplanen med.  
Den beredskapsplan som ligger för beslut är uppdaterad avseende 
avtalsförhållanden och kompletterad med plan för personlig assistans i 
enlighet med förtydliganden i Lag om stöd och service för vissa 
funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalken (SFB) som 
beslutades i riksdagen 2021-09-29.      
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 63/2021 föreslagit omsorgsnämnden att besluta 
att anta beredskapsplan för upphörande av privat utförare inom 
omsorgsnämndens område. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 7 oktober redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut 
 
Förslag till beredskapsplan vid upphörande av privata utförare 
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§ 82 Dnr 2020-00044  
 

Återrapportering av uppdrag att följa upp 
avlösarservice 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden godkänner återrapporteringen av uppdraget.      
 
Bakgrund 
 Omsorgsnämnden har vid sitt sammanträde den 19 augusti 2020 
uppdragit åt förvaltningschef att följa upp de utvecklingsområden som 
framkom i utvärdering av avlösarservice 2017. Fokus för uppföljningen är 
anhöriginvolvering genom genomförandeplaner, deltagande i 
avlösarservice samt personalkontinuitet. Nämnden beslutade också att 
inför 2021 prioritera upp webbutbildningen om stöd till anhöriga för att 
nå fler berörda medarbetare. Resultatet återrapporteras till nämnden 
senast i samband med delårsrapporten i augusti 2021.  
 
Socialnämnden ska, enligt, 5 kap. 10 § socialtjänstlagen, erbjuda stöd för 
att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, 
långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.  I Växjö kommun finns 
stöd för anhöriga till personer som har funktionsnedsättning, är sjuk, 
äldre, lever med psykisk ohälsa, missbrukar, är utsatt för/utövar våld.  
 
Det finns flera olika möjligheter beroende på vilken situation den 
anhöriga är i. Via anhörigstödet ges möjlighet till egen tid med 
aktiviteter och avkoppling. Anhörigstöd kan ges både tillfälligt eller 
regelbundet utifrån behov. All verksamhet i omsorgsnämnden utgår från 
anhörigpolicyn med målet att stödja och underlätta för anhöriga samt 
synliggöra deras insatser.  När det gäller omsorgsnämndens 
ansvarsområde består anhörigstödet sammantaget av nedanstående de:  
 
Anhörig till en äldre eller långvarigt sjuk person  
 

• Anhörigkonsulent  
o stödsamtal och information 
o utbyte av erfarenheter i anhöriggrupp  
o föreläsningar 
o anhörigcirklar  

• Avlösning i hemmet 
• Avlösning utanför hemmet, så kallad växelvård 
• Dagverksamhet 
• Hemtjänst 
• Trygghetslarm  
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Anhörig till person med funktionsnedsättning 
 

• Anhörigkonsulent  
o stödsamtal och information 
o utbyte av erfarenheter i anhöriggrupp  
o föreläsningar 
o anhörigcirklar  

• Avlösning 
• Korttidsvistelse  

 
Dessutom är Växjö kommun ansluten till ”En bra plats” som är ett 
digitalt anhörigstöd med möjlighet till råd och stöd samt att nätverka 
med andra i liknande situation.  
 
Föreliggande utredning har sitt fokus på följande tre delar: 

• Har de senaste årens handlingsplan och fokus på anhörigstöd 
medfört att fler använder beviljad insats avlösning? 

• I vilken utsträckning innehåller genomförandeplaner information 
om avlösarservice för de omsorgstagare som är beviljade 
insatsen? 

• I vilken utsträckning har personalkontinuiteten för insatsen 
förbättrats sedan utvärderingen gjordes 2017? 

• Har de senaste årens handlingsplan och fokus på anhörigstöd 
medfört att fler använder beviljad insats avlösning?     

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 64/2021 föreslagit omsorgsnämnden att 
godkänna återrapporteringen av uppdraget.  
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 1 oktober redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framfår att för att 
kunna dra slutsatser av hur arbetet med anhörigstödet fungerar och 
utvecklas över tid bör liknande uppföljningar som den nu aktuella göras 
regelbundet och i perioder då pandemin är mindre central i 
förvaltningens verksamheter. Den nytillsatta förebyggandeenhetens 
arbete och påverkan på nyttjandet av anhörigstödet är också en viktig 
aspekt att följa över tid. Avseende kvalitet i genomförandeplanerna bör 
dessa på sikt förbättras med anledning av det pågående 
förbättringsarbetet avseende social dokumentation. Samtliga pågående 
förbättringar i verksamheten är dock långsiktiga och förändring i 
verksamheten bör ses och följas ur ett längre tidsperspektiv.  
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§ 83 Dnr 2021-00046  
 

Skrivelse ifrån Carin Högstedt (V) och Tomas B 
Lindahl (V) angående svarstider och bemanning runt 
trygghetslarm 

Omsorgsnämndens beslut 
Skrivelsen anses besvarad av förvaltningschefens skrivelse. 
 
Reservation 
Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
 
Julia Berg (S) reserverar sig emot beslutet till förmån för Carin 
Högstedts (V) yrkande.    
 
Bakgrund 
Carin Högstedt (V) och Tomas B Lindahl (V) har inlämnat en skrivelse till 
omsorgsnämnden. I skrivelsen konstateras att många kommuninvånare 
med omsorgsinsatser har larm för att få hjälp snabbt, när det behövs.  
Skriftställarna ställer frågan vad som är en rimlig väntan i tid på att få 
hjälp vid ett larm och anser att nämnden ska besluta följande: 

• Att utreda hur väntetiderna ser ut i verkligheten 
• Att ha en bemanning som är tillräcklig för snabb hjälp vid larm 
• Att sätta en maximal väntetid, som inte får överskridas 
• Att ha målet att de som larmar ska ha hjälp så snart det är möjligt 

ur avståndsaspekt 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 65/2021 föreslagit omsorgsnämnden att besluta 
att skrivelsen anses besvarad av förvaltningschefens skrivelse. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 23 september 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen 
framgår att det finns anledning att lyfta frågan om larm regelbundet 
men i nuläget föreligger ej behov att göra en utredning eller att ta fram 
nya riktlinjer. Förvaltningen har gjort en grundläggande genomgång 
kring hur larm används som visar att problem eller oklarheter som 
uppstår kring larmsvar vanligen beror på brister i följsamheten till 
gällande rutiner, men att problem även kan finnas med själva 
larmutrustningen vid vissa verksamheter så som tekniska fel och att 
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vissa larm är svårare att använda på ett korrekt sätt. Det pågår ett 
projekt att byta larm vid samtliga boenden med äldre system. 
Omsorgscheferna ska uppdatera rutiner och säkerställa att de följs. 
Bemanning görs med hänsyn till att personal ska kunna svara vid 
oväntade händelser som fall eller larm. Bemanningsfrågan ligger redan i 
förvaltningens uppdrag.    
 
Yrkanden 
Carin Högstedt (V) med instämmande av Julia Berg (S) samt Åsa 
Törnsten-Stärner (S): 
 
Omsorgsnämnden bifaller skrivelsens förslag. 
 
 
Margareta Jonsson (C) med instämmande av Anna Zelvin (KD) samt Lars 
Rejdnell (L): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande godkänner följande beslutsordning för omröstningen: 
Ja för bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej för bifall till Carin Högstedts (V) yrkande.     
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Omröstningsresultat 
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag med 9 ja-röster mot 6 nej-röster.    
 

Ledamöter 
 

Ersättare som tjänstgör Ja- 
röst 

Nej- 
röst 

Avstår 

Ulf Hedin (M) Elaine Sandell Belin (M) JA 
 

 
Julia Berg (S)  

 
NEJ  

Alexander Modell (M)  JA   
Suzanne Frank (M)  JA   
Anna Gustbée (M) Nino Pastene Osorio (M) JA   
Margareta Jonsson (C)  JA   
Lars Rejdnell (L)  JA   
Gunnel Jansson (MP)   JA   
Alije Mikullovci Kera (S) Fitim Krasniqi (S)  NEJ  
Andreas Liljenberg (S) Åsa Törnsten-Stärner (S)  NEJ  
Erika Lagergren (S) 

 
 NEJ  

Anders Westin (S) Åsa Hjort (S)  NEJ  
Carin Högstedt (V)   NEJ  
Pernilla Wikelund (SD) Sara Iranshahi (SD) JA   
Anna Zelvin (KD), ordförande  JA   
Omröstningsresultat  9 6  
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§ 84 Dnr 2020-00057  
 

Beslut att öppna vilande platser i särskilt boende 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att öppna 9 platser i särskilt boende på 
Hagalund fr o m 2022-03-01. 
 
 
Bakgrund 
Omsorgsnämnden har vid olika tillfällen beslutat om att vila platser inom 
särskilt boende på grund av att det de senaste åren funnits ett för stort 
antal platser i särskilt boende. Antalet tomplatser ökade betydligt under 
2020 på grund av minskad efterfrågan under pandemin. Totalt antal 
platser i särskilt boende för äldre är 773 varav 93 platser är vilande (48 i 
kommunal regi och 45 i privat regi) och i nuläget är 641 platser belagda.   
Sedan april 2021har antalet ansökningar ökat avseende särskilt boende.  
Under pandemin har äldre tackat nej till erbjuden plats på särskilt 
boende trots bifall på ansökan. Övervägande har rädsla för Covid19-
smitta varit skäl till att den sökande valt att avvakta. Fler sökande tackar 
nu åter ja till en plats på särskilt boende 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 66/2021 föreslagit omsorgsnämnden att besluta 
att öppna 9 platser i särskilt boende på Hagalund fr o m 2022-03-01 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den oktober redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att     
 
Yrkanden 
Julia Berg (S) med instämmande av Lars Rejdnell (L): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag.     
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.     
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§ 85 Dnr 2021-00056  
 

Omsorgsnämndens sammanträdestider 2022 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden fastställer nämndens sammanträdestider för 2022 
med tillägget att nämnden även sammanträder i augusti. Samtliga 
sammanträden påbörjas klockan 13.30. 

ONAU ON 
7 februari 23 februari 
16 mars 30 mars 

                13 april 27 april 
18 maj                    1 juni 

12 september 28 september 
12 oktober 27 oktober 

16 november 1 december 
7 december 14 december 

   
Bakgrund 
Omsorgsnämnden har att fatta beslut om tider för nämndens och 
arbetsutskottets sammanträden under 2022.     
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 67/2021 föreslagit omsorgsnämnden 
sammanträdestider för år 2022 enligt förvaltningschefens förslag med 
en justering av datumen i december. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 6 oktober redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut.      
 
Yrkanden 
Anna Zelvin (KD): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: 
Nämnden sammanträder även i augusti.  
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar enligt eget yrkande.     

 



 Sammanträdesprotokoll 
Omsorgsnämnden 
2021-10-28 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   24 (29) 

 

§ 86 Dnr 2019-00006  
 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
omsorgsnämndens arbetsutskott - Andreas 
Liljenberg (S) 

Omsorgsnämndens beslut 
1. Omsorgsnämnden entledigar Andreas Liljenberg (S) från uppdraget 
som ledamot i omsorgsnämndens arbetsutskott 
2. Omsorgsnämnden utser Anders Westin (S) till ny ledamot i 
omsorgsnämndens arbetsutskott. 
 
Bakgrund 
Andreas Liljenberg (S) har till omsorgsnämnden inlämnat en avsägelse 
från uppdraget som ledamot i omsorgsnämndens arbetsutskott. 
 
Omsorgsnämndens andre vice ordförande har meddelat ett förslag att 
omsorgsnämnden utser Anders Westin (S) som ny ledamot i 
arbetsutskottet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § /2021 föreslagit omsorgsnämnden att entledigar 
Andreas Liljenberg (S) från uppdraget som ledamot i omsorgsnämndens 
arbetsutskott samt utse Anders Westin (S) som ny ledamot. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 6 oktober redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut.      
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§ 87 Dnr 294792  
 

Förvaltningschefen informerar 

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

• Nuläge runt Covid-19, inklusive pågående vaccinering med tredje 
dos i särskilt boende samt planering för hemsjukvården i 
hemvård och omsorg funktionsnedsättning, Information om 
vikten av vaccinerade medarbetare som utför vård och omsorg 
närmast de sköraste, samt brev med uppmaning till samtliga 
medarbetare inom omsorg och vård. 

• En förvaltningscontroller som ska arbeta mot 
omsorgsförvaltningen är rekryterad och tillträder sin tjänst från 
och med den 1 november 

• Rekrytering pågår av ny omsorgschef för särskilda boenden 
pågår, en tillförordnad omsorgschef har utsetts 

• Föranmäld arbetsmiljöinspektion ifrån Arbetsmiljöverket vid 
omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen 

• Resultat och analys av omsorgsförvaltningens resultat i Växjö 
kommuns Temperaturmätare i september 

• Utredningar enligt Lex Sarah och Lex Maria: 
o En utredning enligt Lex Sarah vid särskilt boende, gällande 

hjälpmedel, har anmälts till Inspektionen för vård och 
omsorg 

o En utredning enligt Lex Sarah vid särskilt boende, gällande 
larm, har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg 

o En påbörjad utredning enligt Lex Sarah gällande hemvård 
o En påbörjad utredning enligt Lex Maria, gällande 

medicinering särskilt boende 
o En påbörjad utredning enligt Lex Maria, gällande 

insulingivning i ordinärt boende 
• Bevakning i media gällande vaccinering av personal, samt 

anhörigstöd och ärende gällande att öppna platser i särskilt 
boende 

• Kommunens Seniorkampanj samt ny utgåva av Seniorguide 
• En enhetschef vid kommunrehab har fått utmärkelsen 

Guldkransen som årets chef inom vård och omsorg 
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• Besök ifrån kronprinsessan Victoria vid omsorgsförvaltningens 
dietists föreläsning vid Matmässan 

• Konstutställningen ’Året med Corona’ med verk från 
omsorgstagare inom omsorg funktionsnedsättning 

• ’Funkisfestivalen’ med aktiviteter för omsorgstagare inom omsorg 
funktionsnedsättning den 20-21 november 

• Omsorgsnämndens utbildningsdag gällande god och nära vård i 
samband med sammanträdet den 25 november 

• Omsorgsnämndens jullunch innan sammanträden den 15 
december 
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§ 88 Dnr 294794  
 

Information från ledamöter 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen.       
 
Bakgrund 
Anna Zelvin (KD), ordförande, informerar om digitalt studiebesök hos 
kommunrehabs verksamhet riktad emot omsorg funktionsnedsättning. 
 
Julia Berg (S), andre vice ordförande, informerar om väntad återkoppling 
ifrån kommunens revisorer gällande granskning av nämndarbetet. 
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§ 89 Dnr 298215  
 

Frågor ifrån ledamöter och ersättare 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen.       
 
Bakgrund 
En ersättare informerar om nyligen genomfört namnbyte.   
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§ 90 Dnr 294793  
 

Övrigt 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen.      
 
Bakgrund 
En ledamot informerar om att hen tillhör riskgrupperna för covid-smitta 
och därför fortsatt håller distans under sammanträden.    
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