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§ 76
Val av justerare
Laila Stein, SKPF, utses att justera dagens protokoll.

§ 77
Dag för justering
Tidpunkt för justering bestämdes till onsdagen den 20 december kl. 10.15 i
Reception Björnen (kommunens kontaktcenter).

§ 78
Godkännande av dagordning
Följande ärende läggs till under § 87, Övrigt
Revidering av omsorgsnämndens vägledning för Socialtjänstlagen - kriterier
gällande biståndsbeslut om särskilt boende för äldre

§ 79
Föregående protokoll
Protokollet lades till handlingarna.

§ 80
Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har lämnats in till pensionärsrådet sen det senaste sammanträdet.

§ 81
Information om brukarundersökning av måltider inom äldreomsorgen samt
måltidsorganisationens studiebesök i Västerås
Brukarundersökning av måltider inom äldreomsorgen
Sofia Herbertsson, enhetschef vid kommunen måltidsorganisation, informerar:
En stor majoritet av de som mottar matleveranser är nöjd eller mycket nöjd med
de olika aspekterna av matens kvalitet.
93 % tycker att det är lätt att förstå hur maten ska värmas upp. Endast 64 % vet
vart de ska vända sig synpunkter, och detta får betraktas som ett
utvecklingsområde.
Justerandes
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Fråga ifrån Ulf Hedin: Har de som inte är nöjda med portionernas storlek kunnat
svara om de tycker att de är för stora eller för små?
Sofia Herbertsson svarar att det inte ingått i frågan.
Fråga Tomas Thornell: Är det samma portionsstorlek oavsett vem som får
måltiden?
Sofia Herbertsson att det är samma portionsstorlek, gjord utifrån rekommenderat
näringsintag för äldre.
En ändring mot föregående undersökning är att frågan om den svarande skulle
rekommendera matleveranser till någon annan har tagits bort. Eftersom
matleveranser är en biståndsbedömd insats är frågan inte logisk i detta
sammanhang.
I särskilt boende är det 87 % av de svarande som alltid eller oftast är nöjda med
maten.
Fråga ifrån ledamot: Vem har fyllt i enkäten?
Sofia Herbertsson svarar att enkäten endast skickats till omsorgstagare som
kunnat fylla i den själv.
På frågan om personalen i särskilt boende uppfattas ha tillräckligt med tid under
måltiderna svarar 99 % ja. 100 % uppger att de får ett gott bemötande från
personalen.
95 % uppfattar måltidsmiljön som trivsam.
Sammanfattningsvis visar enkäten på goda resultat, men måltidsorganisationen
kan ändå sträva efter att bli bättre.
Fråga ifrån ledamot: Varför är män mer nöjda än kvinnor i undersökningen?
Sofia Herbertsson svarar att hon inte vet. Det är en bra fråga.
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Studiebesök i Västerås
Måltidsorganisationen har gjort ett studiebesök hos lasarettet i Västerås. Där
finns ett system för att välja ett stort antal rätter och det är möjligt att välja
oavsett tid på dygnet. Det finns även val på kylda mellanmål. Systemet fungerar
genom att man jobbar med att gasa maten för ökad hållbarhet, så att den kan
serveras även efter tillagningstillfället: därför får man också inget eller lågt
matsvinn.
Man ser över förutsättningarna i Växjö för ett liknande system. Det pågår just nu
ett projekt på Toftagården där köket gör all matlagning, inklusive frukost och
mellanmål.
Fråga ifrån ledamot: Varför valdes Västerås?
Sofia Herbertsson svarar att lasarettet hade störst utbud, och maten föreföll mest
uppskattad, samt att köket i nuläget lagar allt från grunden utom ketchup och
buljong (och även detta kommer man sannolikt att börja laga själv inom kort).
Fråga ifrån ledamot: Har man kollat hur det fungerar på Växjö lasarett?
Sofia Herbertsson svarar att man inte undersökt Växjö lasarett. Det behöver
många rätter med lång hållbarhet för att kunna erbjuda variation i särskilt boende.
Om ett system liknande Västerås ska införas är det ett stort projekt, som kräver
samverkan med omsorgsförvaltningen och anpassning av kök. Det kommer inte
att kunna slutföras under 2018.
Fråga ifrån ledamot: Blir det någon utökning av valmöjligheterna i särskilt
boende?
Sofia Herbertsson svarar att det inte är omöjligt. Man ser över mellanmålen.
Fråga ifrån Ulf Hedin: Mäts matsvinnet i omsorgen?
Sofia Herbertsson svarar att man har mätt i särskilt boende, men man har ej fått
resultaten ännu.
Fråga ifrån ledamot: Kommer svinn att mätas för matdistributionen?
Sofia Herbertsson svarar att det inte kommer att göras. Av hygienskäl får man ej
ta tillbaka maten som levereras.
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Fråga ifrån ledamot: Hur långt har man kommit med att använda kylväskor för
matleveranserna.
Sofia Herbertsson svarar att man kommit ganska långt. Man har sökt
klimatpengar, men måste samordna med transportörerna.
Fråga ifrån ledamot: Blir det transportörerna som lägger i maten i väska?
Sofia Herbertsson svarar ja.

§ 82
Information om rutiner för biståndsbeslut och information till sökande
Carola Dahlqvist informerar.
Utredningar görs enligt IBIC, ett stöd som Socialstyrelsen tagit fram för
biståndsbedömning utifrån internationellt validerade modeller för a klassificera
t.ex. hälsa och funktionsförmåga. Målet är att bedömningarna ska vara
likvärdigt, och ej handläggarstyrda. Modellen utgår från att uppfylla behov, ej
vilka insatser som finns. Bedömningen görs efter omsorgstagarens egen förmåga,
med målet att vidmakthålla den, vilket innebär att besluten blir mer detaljerade.
Vid biståndsansökan struktureras bedömningen upp via en genomgång av den
sökandes livsområden, vilket inkluderar yttre miljö, psykiskt tillstånd, m.m. En
del av bedömning är att se om behovet som bistånd söks för kan tillgodoses på
annat sätt (t.ex. hjälp med inköp via beställning av matvaror, snarare än att
personal handlar i affär).
Fråga ifrån ledamot: får omsorgstagaren inte följa med till affären om den själv
kan gå dit?
Carola Dahlqvist att omsorgstagaren själv kan följa med så går man till affären
för att bibehålla personens förmåga.
Fråga ifrån ledamot: Är det bara i Växjö som det går att beställa matkassar?
Carola Dahlqvist svarare att det även går att beställa i Rottne och Braås.
Handläggare för ansökan väljs utifrån område. Efter eventuellt biståndsbeslut
görs ett kundval av utförare. Inom hemvård är det är möjligt att ha separata
utförare för service- och omvårdnadsinsatser (det är endast ett mindre antal
företag som har möjlighet att utföra även omvårdnads samt hälso- och
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sjukvårdsinsatser). Om ett val ej görs, tilldelas omsorgstagaren automatiskt en
utförare, som fördelas enligt en månadsvis rullande lista.
Ulf Hedin tillägger att alla sökande tycks göra ett aktivt val av särskilt boende.
Fråga ifrån ledamot: Blir det inte fler personal kring omsorgstagaren med
uppdelning av service och omvårdnad?
Carola Dahlqvist svararar att det kan bli det, men när ett aktivt val görs är man
ofta för att man är nöjd med utföraren av service: ofta är det bara någon enstaka
person som utför service hos en och samma omsorgstagare, medan omvårdnad,
som kräver fler besök på dygnet, kräver mer personal. Servicedelen av valet
medför alltså normalt inte någon hög ökning av antalet personal som
omsorgstagaren möter.
Fråga ifrån ledamot: Hur snabbt går det att få extra personal vid en försämring av
omsorgstagarens tillstånd.
Carola Dahlqvist svarar att det är möjligt för en enhet att i samråd med
omsorgstagaren öka eller minska insatser i upp till tre veckor, i de fall när
biståndshandläggaren inte har möjlighet att handlägga en ny bedömning.
Vid byte av utförare överlämnas ärendet den förste i månaden, om det inte träffas
en överenskommelse att börja tidigare (det brukar vara möjligt).
Efter beslut görs en beställning om verkställande av insatser via utförarens
verksamhetssystem. Tillsammans med omsorgstagaren upprättas en
genomförandeplan för exakt hur insatserna ska utföras, på vilka tider, m.m.
Information ges om vilken typ av stöd som kan sökas.
Fråga ifrån ledamot: Hur görs bedömning av anhörigstöd?
Carola Dahlqvist svarar att den information som ges gäller de upp till 20
avgiftsfria timmarna avlösning per månad som en anhörigvårdare kan ansöka om.
Även för denna insats görs en genomförandeplan. Ofta används insatsen för att
ge anhörigvådaren möjlighet att vara själv i hemmet, en del åker på någon form
av aktivitet.
I övrigt har man rätt till insatser enligt Socialtjänstlagen som krävs för att
möjliggöra vården av den anhörige, i dessa fall trots att man har bibehållen
förmåga att utföra det insatsen gäller.
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Det finns även växelvård och dagverksamhet. Anhörigkonsulent och
demenssjuksköterska ger en hel del stödjande verksamhet.
Det viktigt att informera till anhörigvårdare om de stödmöjligheter som finns, så
att de får stöd i god tid.
Fråga ifrån ledamot: Finns det en demenssjuksköterska?
Carola Dahlqvist svarar att Britt-Marie Strandberg har uppdrag som heltidstjänst,
och att det även gjorts en utökning med en halvtidstjänst utöver detta.
Andra insatser som kan ansökas om är matleveranser och kontaktperson för de
som är över 80 år.
En kontaktperson uppdragsanställs enligt avtal (det är ej en anställning i Växjö
kommun). Huvuduppdraget är oftast att bryta isolering genom att underlätta för
omsorgstagaren att delta i aktiviteter och övrigt samhällsliv. Insatsen finns för
personer i ordinärt boende, men ej i särskilt (där isolering per definition anses
bruten). Dock har det genomförts ett projekt med kontaktpersoner även i särskilt
boende, med medel ifrån Kampradstiftelsen, och detta verkar ha fallit väl ut
Fråga ifrån ledamot: Kan man ansöka om att bli kontaktperson?
Carola Dahlqvist svarar att det är möjligt att göra en intresseanmälan om att få
uppdrag som kontaktperson.
Fråga ifrån ledamot: Är kontaktperson biståndsbedömt?
Carola Dahlqvist svarar att det är en biståndsbedömd insats. Det är möjligt att
den inte är känd av alla, eftersom det även finns en insats som heter social
samvaro, där personal håller omsorgstagaren sällskap, som många väljer istället.
Fråga ifrån ledamot: får kontaktpersonen sköta omsorgstagarens ekonomi?
Carola Dahlqvist svarare att kontaktpersonen inte får utföra denna typ av
uppgifter, utan att det endast är en god man som kan ha detta uppdrag. Det kräver
en helt annan typ av kontroll från kommunens sida.
Fråga ifrån ledamot: Hur länge får man vänta på plats i särskilt boende?
Carola Dahlqvist svarar att erbjudande aldrig dröjer anmärkningsvärt länge.
Omsorgsnämnden har under de senaste åren inte ålagts det vite som utgår i
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händelse av att en kommun inte har haft möjlighet att erbjuda en omsorgstagare
en plats inom tre månader från beviljad ansökan.
Fråga ifrån ledamot: Hur dålig ska man vara för att få plats i särskilt boende?
Carola Dahlqvist svararar att förvaltningens vägledning för dessa beslut ses över.
Det nya förslaget anger att kriterier som bör beaktas är omfattande
omsorgsbehov, normalt motsvarande över 25 timmars hemvård per månad, eller
exempelvis kognitiv sjukdom.
Synpunkt ifrån ledamot: För de med allra sämst allmäntillstånd borde det finnas
långvårdsplatser i sjukvården, istället för plats i särskilt boende.
Information ifrån ledamot: Fördelningen av ansvar mellan landstingens sjukvård
och kommunal äldreomsorg ändrades med ÄDEL-reformen.
Carola Dahlqvist tillägger att det i stort sett är korrekt att tidigare
långvårdsplatser nu motsvaras av platserna i de kommunala särskilda boendena,
medan de anpassade lägenheter som benämns seniorboenden är mer likartade
mot de ålderdomshem som tidigare fanns.
Ulf Hedin tillägger att många väljer vänta med att flytta ifrån sitt ordinära
boende.
Synpunkt ifrån Tomas Thornell: Det borde finnas trygghetsboenden. Det har
kommit vägledande domar vid överklaganden av avslag på ansökan om särskilt
boende, som anger att t.ex. stark ångest är biståndsgrundande. Det är en svår
fråga.
Carola Dahlavist informerar vidare om hur information om möjligheten att
överklaga lämnas: denna info ges både under handläggningstiden och i beslutet,
och man har möjlighet att få hjälp med hur man gör, och har rätt att välja annan
handläggare. När ett överklagande prövas har kommunen att förhålla sig till
rättens avgörande.
Fråga ifrån ledamot: Sparar kommunen pengar, i form av minskade antal ärenden
i särskilt boende, genom att bedriva uppsökandeprojekt?
Carola Dahlqvist svarar att platser i särskilt boende ofta är kostsamma på grund
av den bemanning som krävs, oavsett om antalet beviljade insatstimmar
motsvarar de fasta personaltimmarna. Men även för den enskilde omsorgstagaren
är det ofta bättre att redan i ett tidigt skede erbjuda insatser i form av hemvård
med inriktning på rehabilitering eller bibehållen förmåga. En ytterligare effekt av
Justerandes
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Utdragsbestyrkande
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att flytta in på särskilt boende är att många reagerar på samma sätt som t.ex.
patienter som vårdas på lasarett ofta gör: omsorgstagaren anpassar sig efter sina
omständigheter och blir passiv.
Fråga ifrån ledamot: Söker personer med hemvård träffpunkter?
Carola Dahlqvist svarar att det kanske inte alltid görs.
Ledamoten tror att det saknas kännedom om att träffpunkterna finns.
Önskemål ifrån ledamot: En biståndshandläggare bör närvara vid nästa
sammanträde för att kunna ge mer info.
Ulf Hedin och Tomas Thornell svarar att en handläggare ska bjudas in till mötet.
Carola Dahlqvist tillägger att om man som t.ex. pensionärsförening önskar mer
information, så är det bara att kontakta myndighetsavdelningens avdelningschef
Anna Kolmodin för att få besök av en handläggare som kan ge en presentation.
Kommunen har en informationsskyldighet,
Synpunkt ifrån ledamot: Sökande motarbetas av handläggare som uppmuntrar
dem till att bo kvar hemma.
Önskemål ifrån ledamot: man vill ta del av allt informationsmaterial som erbjuds
dem som ansöker om äldreomsorg.
Ulf Hedin och Carola Dahlqvist svarar att det ska skickas ut.
Fråga ifrån ledamot: Hur mycket av denna information finns tillgänglig på nätet?
Carola Dahlqvist svarar att allt ska finnas.

§ 83
Information om fallpreventionsarbete och skattning av anslagna medel
Henrik Mohlin läser upp inkommen information.
Kommunen omsorgsverksamhet har många delar som direkt eller indirekt bidrar
till fallprevention. Särskilt riktade initiativ inkluderar:


Omsorgsförvaltningens fallpreventionsgrupp, där en av kommunens
medicinskt ansvarig sjuksköterska, avdelningschef för kommunrehab, en
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fysioterapeut, tre sjuksköterskor, en verksamhetsutvecklare och en dietist
ingår. Gruppen möts ungefär fyra gånger per år, och mötena varar ungefär
två timmar.
Dagrehab har en fallpreventionskurs som går i nio veckor. Deltagarna är
närvarar två gånger i veckan, totalt 3h/per vecka. Kursen är bemannade
med en föreläsare som arbetar 1h varje, vecka samt fyra rehabassistenter
som håller i träningen.
Uppsökande projekt för nutrition och säkerhet i ordinärt boende, som
pågått under 2017 och kommer fortsätta under 2018 under ledning av
dietist Madelene Johansson.
Det pågår även ett projekt för att få bättre samverkan kring fallprevention
mellan samtliga kommunala förvaltningar och bolag, samt Region
Kronoberg.

Det sätt på vilket resurser fördelas i omsorgsverksamheten gör det dock svårt att
skatta exakt hur stora summor som dessa aktiviteter motsvarar. En tydlig
utgiftspost är de 33 000 kr som kommunen bidrar till projektet ”Håll dig på
benen”.
Synpunkter från ledamöter: Kommuner och landsting satsar relativt lite medel på
att förebygga fallolyckor jämfört med t.ex. trafikolyckor, trots att de är vanligare
och ofta mycket kostsamma. 1500 personer dör årligen i fallolyckor, jämfört med
300 i trafiken.
Fråga ifrån ledamot Har statsbidrag för ökad bemanning använts för projektet för
nutrition och säkerhet?
Carola Dahlqvist svarar att projektet inte finansierats med statsbidrag för ökad
bemanning.
Synpunkt ifrån ledamot: Det borde finnas en pott med pengar för arbete med
fallprevention.
Önskemål från ledamot: Bjud in projektledaren för samverkan mellan
kommunkoncernen och Region till pensionärsrådet.
Synpunkt ifrån Tomas Thornell: Har ej förslag, men borde finnas något
motsvarande trafikens nollvision. Man måste arbeta vidare.
Synpunkt ifrån ledamot: Det borde ske mer samverkan kring läkemedel. Borde
dela ut ”Koll på läkemedel” (SPF, PRO, Apoteket).
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Carola Dahlqvist svarar att det är ett problem att för omsorgstagare i ordinärt
boende så finns det ej tillräckligt med läkare för genomgångar.
Omsorgsförvaltningen driver frågan mot Region Kronoberg.
Synpunkt ifrån Ulf Hedin: Regionen tycks inte inse äldreomsorgens behov av
läkare. Detta utmanar regelverket att kommunen inte får anställa egna
läkartjänster. Har lyssnat på ett föredrag av en biomedicinsk analytiker: denne
förstod ej varför läkare har så dålig kunskap om vilka läkemedel som ej fungerar
tillsammans, men bestämmelserna att endast läkare får utfärda recept innebär att
andra yrkesgrupper med bättre kunskap inte kan bidra med denna.
Fråga ifrån ledamot: Finns det reglerat i Socialtjänstlagen om antalet
läkemedelsgenomgångar som hållas.
Carola Dahlqvist svarar att frågan berörs i Hälso- och sjukvårdslagen, men att
antalet som anges är ett bör snarare än ett måste. Föreslår att medicinskt ansvarig
sjuksköterska bjuds in för att ge information om fallprevention och
läkemedelsgenomgångar i omsorgsnämndens patientsäkerhetsplan.
Information ifrån ledamot: Det har skett en nedgång av antalet olämpliga
läkemedelsuttag som görs i Kronobergs län.

§ 84
Arbete med nytt trafiksäkerhetsprogram för kommunen: information om
omsorgsförvaltningens deltagande i arbetet och övrig diskussion
Carina Yngvesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, deltar i arbetet som
representant för omsorgsförvaltningen.
§ 85
Ekonomi
Carola Dahlqvist informerar.
Insatser för att hålla budgetram inom ordinärt boende har gett effekt. I särskilt
boende står utvecklingen stilla. Kommunrehab går mot ett mindre överskott på
grund av att mindre medel än väntat använts för bostadsanpassningsbidrag.
Fråga ifrån ledamöter: Det anges i nämndens internbudget att 11 miljoner
besparas via effektiviseringar i särskilt boende. Ca 9 miljoner besparas via
personalkostnader, och 2 miljoner väntas besparas gällande bästa effektiva
omhändertagandenivå. Vad betyder det sista?
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Carola Dahlqvist svarar att det bland annat gäller arbetet med hemgång för
utskrivningsklara patienter, och betalningsansvar mot Region Kronoberg
gällande detta, samt att bygga ut hemvården så att de nya kraven klaras.
Fråga ifrån ledamot: Hänger detta samman med besparingar?
Ulf Hedin svarar att allting hänger ihop:
Tomas Thornell tillägger att personalbesparingarna är fördelad på hela
verksamheten, inklusive omsorg funktionsnedsättning.
§ 86
Nytt angående Hovslund och Evelid
Carola Dahlqvist informerar.
Korsövägen kommer att vara tom den 12 december. Man flyttar Hovslunds
tillfälliga platser till Enhet 8 på Evelid den 15 januari.
42 omsorgstagare är nu kvar på Hovslund, planen är att utflytt är klar den siste
augusti 2018. Det är för närvarande problem med att hitta nya lokaler för de
bassänger som används på boendet samt för vävgruppen. Samlingssal och
cafeteria hyrs ej ut under 2018 då de behövs för förvaring. Möbler och övrigt
lösöre fördelas ut i verksamheten, eventuellt blir det en del försäljning av det
sista.
Fråga ifrån ledamot: Har alla boende fått erbjudanden om ny plats i särskilt
boende?
Carola Dahlqvist svarar att det inte ännu gjorts. Nya erbjudanden kommer efter
den 15 januari. Bergövägen plan 2 börjar den 1 februari.
Fråga ifrån ledamot: Finns det platser att tillgå?
Ulf Hedin svarar att platser finns, men att det kan bli kö beroende på vart man
önskar bo.
Carola Dahlqvist tillägger att i vissa fall görs tidiga flyttar när en specifik typ av
lägenhet (t.ex. parlägenheter) behövs och finns tillgänglig.
Fråga ifrån ledamot: Har någon flyttats från Korsövägen till Bergövägen?

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande

14(17)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Växjö kommunala pensionärsråd
2017-12-11

Carola Dahlqvist svarar nej, det var de tillfälliga platserna på boendet som
förlades dit under en tid.
Fråga ifrån ledamot: Hur kommer det att fungera med neddragningen av antalet
platser som budgeteras inför 2018?
Carola Dahlqvist svarar att en jämförelse med antalet platser i likvärdiga
kommuner har gjorts. Man har anpassat budgeteringen, men ligger fortfarande
över snitt.
Ulf Hedin tillägger att man har budgeterat för 750 platser, men kommer bevilja
platser utöver detta om behoven finns.
Tomas Thornell tillägger att det är ungefär samma antal som tidigare funnits i
verksamheten, men att omsorgstagarna nu har börjat bo längre tid på särskilt
boende.
Fråga ifrån ledamot: Räknas privata platser in i budgettaket?
Ulf Hedin svarar att de 750 platserna omfattar både kommunala och privata
boenden.
Synpunkt ifrån ledamot: Anledningen att det blivit tryck mot de särskilda
boendena är att det ej finns tillräckligt med senior- och trygghetsboenden.
Fråga ifrån ledamot: Har jämförelsen gjorts med de kommuner som istället lider
brist på platser?
Ulf Hedin svarar nej, jämförelsen gjordes med kommuner som har jämförbara
förutsättningar. Oftast jämförs Växjö med Linköping, Jönköping, Karlstad,
Västerås, och ibland Gävle.
Synpunkt ifrån ledamot: PROs ståndpunkt är att den som känner att det behövs
ska få flytta in på särskilt boende.
Ulf Hedin svarar att om ansökningar beviljas på det sättet, blir det problem när
platserna fylls upp, och ytterligare personer med behov sedan söker. Redan idag
påverkas verksamheten av att platser beviljats till personer med relativt låga
omsorgsbehov. Det är viktigt att se över tillgången till andra typer av anpassade
bostäder, samt att det finns kännedom om hur man ansöker om dessa.
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Fråga ifrån ledamot: Förlorar kommunen platser om de stängs?
Ulf Hedin svarar att det bara inträffar om själva huset rivs, annars är möjligt
tillfälligt avstå från att använda vissa lägenheter.
Fråga ifrån ledamot: Hur många avslag görs på ansökningar om särskilt boende?
Carola Dahlqvist svarar att hon inte vet och får återkomma.
Fråga ifrån ledamot: Var kommer de budgeterade 750 platserna att finnas?
Ulf Hedin svarar att det inte har gjorts någon fördelning mellan specifika
boenden, utan att det handlar planeringsförutsättningar för antal platser, för att
bidra till att sänka omsorgsnämnden kostnader. Det handlar om budgetering av
medel, inte ett absolut tak för verksamhetens kapacitet.
Tomas Thornell tillägger att Växjö kommun inte konsekvent har legat över andra
kommuners kostnader för särskilt boende under senare år.
Synpunkt ifrån ledamot: Kommunen går miste om omsorgsavgifter när hyrorna
på privata boenden är så höga att omsorgstagaren inte får något avgiftsutrymme.
Synpunkt ifrån ledamot: Man kan inte säga att det sker en konstant påfyllnad av
antalet boende i särskilt boende. Platser blir även tomma.
Synpunkt ifrån ledamot: I utredningen av framtidens boende för äldre vid
Hovslund gjordes en jämförelse med Örebro kommun, som är större än Växjö,
men bara har 300 platser i särskilt boende. Anledningen är att man har satsat på
senior- och trygghetsboenden. Växjös nuvarande kostnader för särskilt boende
beror på kommunens tidigare återhållsamhet med att tillhandahålla denna typ av
bostäder. Det är viktigt att befintliga lokaler i kommunen, som tidigare varit
särskilt boenden, börjar användas som trygghetsboenden redan under nästa år.
Ulf Hedin tillägger att Örebro nu har märkt att de har för liten kapacitet i särskilt
boende.
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§ 87
Övrigt
Revidering av omsorgsnämndens vägledning för Socialtjänstlagen - kriterier
gällande biståndsbeslut om särskilt boende för äldre
Ledamöterna har den 30 november för sin kännedom fått kallelsen och
handlingarna till sammanträdet med omsorgsnämndens arbetsutskott den 6
december. De vill nu att ärendet om revidering av vägledningen ska skjutas upp
för att KPR ska kunna yttra sig.
Tomas Thornell tillägger att han vid utskottets sammanträde har bett om ett
förtydligat informationsunderlag för ärendet.
Ulf Hedin svarar att ärendet skjuts upp till nämndens sammanträde den 21
februari.

Föreningsbidrag
Henrik Mohlin, förvaltningssekreterare, informerar om att kultur- och
fritidsförvaltningen fortfarande behöver få information om kontaktpersoner för
föreningsbidrag från vissa av de lokala pensionärsföreningarna.

Information om bostadstillägg på kommunens hemsida
En ledamot informerar om att på kommunens hemsida så beskrivs bostadstillägg
som ett bidrag, vilket det inte är. Det problem att tillägget uppfattas som ett
bidrag, eftersom det innebär att vissa berättigade inte söker det av denna
anledning. Formuleringen bör ändras.
Ulf Hedin svarar att ansvarig för hemsidan ska kontaktas om detta.
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