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§ 60
Val av justerare
Ingemo Gustafsson, SKPF, utses att justera dagens protokoll.

§ 61
Dag för justering
Tidpunkt för justering bestämdes till onsdagen den 6 december kl. 10.00 i
Reception Björnen (kommunens kontaktcenter).

§ 62
Godkännande av dagordning
Följande ärende flyttas till nästa sammanträde, den 11 december:
Information om rutiner för biståndsbeslut och information till sökande.
Följande ärenden läggs till under § 75/76, Övrigt:
Nytt trafiksäkerhetsprogram.

§ 63
Föregående protokoll
Protokollet lades till handlingarna.

§ 64
Inkomna skrivelser
Inga skrivelser har lämnats in till pensionärsrådet sen det senaste sammanträdet.

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 65
Information om skydd mot skadedjur och temperaturer vid matdistribution
Carola Dahlqvist, omsorgschef, läser upp skrivet svar ifrån Sofia Herbertsson,
enhetschef vid kommunen måltidsorganisation:
Följande information finns i foldern som går ut till alla nya med matdistribution
via avgiftshandläggaren:
Leverans och förvaring
När maten har lagats, kylts och packats på Älgvägen transporteras den av
distributören till dig under förmiddagen måndag-lördag (på lördag levereras
även din matportion för söndagen). Du ansvarar själv för att skyndsamt öppna
dörren och ställa matportionerna i kylskåpet omgående.
Om du inte kan eller väljer att inte öppna så placeras matportionerna utanför din
dörr. Vi rekommenderar att du i så fall placerar en kylväska med kalla
kylklampar utanför dörren, så att distributören kan placera dina matportioner i
den. Dels hålls maten säkrare kyld, och risken för att fåglar hackar sig in i
lådorna om matportionen står utomhus minskar. Bor du i lägenhet bör inte
matportionerna stå ute i trapphuset ur brandskyddssynpunkt.
När distributören har lämnat dina matportioner så har kommunen inte längre
något ansvar för din mat. Om distributören upptäcker att matlådan inte är
intagen sedan senaste leverans, så har de ansvaret att informera
matdistributionens administratörer som kontaktar närmaste hemvårdsgrupp.
Vi håller på att se över om kylväskor är ett alternativ till dagens papperspåsar av
både ekonomiska och miljömässiga skäl. Kylväskor kräver dock att den som får
mat hem är noga med att placera ut väskan varje gång, annars ökar risken att
fåglar hackar i matportionerna. Om Älgvägen ska ansvara för väskor så tar
dessa större plats i bilarna än dagens papperspåsar, Väskorna ska också
rengöras varje gång de kommer tillbaka till köket. Vid ett sådant alternativ är det
också viktigt att den som får mat ser till att ställa ut sin väska för retur.

Fråga ifrån ledamot: kan hemtjänsten dela ut kylväskor?
Carola Dahlqvist svarar att alla med matdistribution inte har hemtjänst.

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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Fråga ifrån ledamot: varför är det inte lämpligt att ställa matleveranser i
trapphus?
Ulf Hedin svarar att det beror på brandskyddshänsyn.
Synpunkt ifrån ledamot: det bör införat ”matlådor”, liknande brevlådor i
trapphus.
Synpunkt ifrån ledamot: utöka tiden som levererande personal måste vänta på att
mottagaren öppnar. 30 sekunder räcker inte.
Laila Stein informerar om att miljö- och hälsoskyddskontoret tillfrågats att
undersöka om kommunens ansvar för livsmedelshantering sträcker sig till efter
genomförd leverans.
Fråga ifrån ledamot: vet man hur många portioner som brukar levereras per
trappuppgång? Ett fåtal borde vara acceptabelt ur brandskyddssynpunkt.
Ulf Hedin svarar att berörda nämnder kommer att kontaktas, och att information
om frågorna lämnas i samband med nästa sammanträde.

§ 66
Information om vård- och omsorgsavgifter
Annica Pettersson, avgiftshandläggare, informerar.
Kommunen måste ha en maxtaxa (år 2017 var den 2013 kr i Växjö kommun), ett
grundbelopp och ett minimibelopp, som är knutna till prisbasbeloppet. Ålder och
eventuellt sammanboende påverkar hur dessa belopp beräknas.
Förbehållsbelopp är lägsta inkomst som en person måste ha tillgänglig, innan
avgift tas ut. Den beräknas utifrån ett minimibelopp för utgifter som ska täcka
levnadsomkostnader, samt en persons kostnader för sitt boende.
Summan för förbehållsbeloppet kan höjas, om omsorgstagaren har särskilda
utgifter som inkomsten måste räcka till. Vanliga anledningar att höja
förbehållsbeloppet inkluderar matleveranser (eftersom det är billigare att kunna
laga mat på egen hand) samt ersättning till god man. Andra höjningar kan göras
efter prövning (t.ex. underhållsstöd för minderåriga barn).
Förbehållsbeloppet kan också sänkas, vilket t.ex. gäller för beräkningen av
utgifter för levnadsomkostnader för omsorgstagare med plats i särskilt boende.
Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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När beslut om avgift för omsorgsinsatser beräknas, så bedöms om en persons
inkomster är högre eller lägre än storleken på deras förbehållsbelopp. Om
inkomsterna är högre än förbehållsbeloppet, har omsorgstagaren ett
avgiftsutrymme och betalar för sina insatser, upp till maxtaxan.
Om inkomsterna är lägre än förbehållsbeloppet sägs omsorgstagaren ha ett
negativt avgiftsutrymme, och betalar inte någon avgift för sina insatser.
När en omsorgstagare har ett negativt avgiftsutrymme kontrollerar
avgiftshandläggare om denne har sökt alla bidrag som man har rätt till (t.ex.
bostadstillägg).
Hyran för en lägenhet i ett särskilt boende räknas dock inte som en av
omsorgsnämndens avgifter, utan debiteras på samma sätt som vanliga
lägenhetshyror. Om en person trots bostadstillägg och andra bidrag inte har råd
med hyra för rum i särskilt boende måste ekonomiskt bistånd sökas hos nämnden
för arbete och välfärd.
Fråga ifrån Ulf Hedin: Hur mång omsorgstagare med negativt avgiftsutrymme
finns det i Växjö kommun?
Annica Petersson svarar att hon är osäker, det är troligen mellan 700 och 900
personer. Det finns ca 3500 avgiftsbetalande omsorgstagare.
När avgiftshandläggare beräknar avgiftsutrymme räknas inte förmögenhet in som
en inkomst, däremot eventuell ränta och aktieutdelning. Pensionsmyndigheten
räknar dock in förmögenhet vid ansökan om bostadstillägg.
Fråga ifrån ledamot: Är det samma kostnad för matabonnemang på samtliga
särskilda boenden i kommunen?
Annica Petersson svarar att det är samma avgift för mat på samtliga boenden
(3768 kr år 2017). Däremot kan hyran för lägenheten variera.
Annica Petersson redovisar olika exempel på inkomstprövning.
Makar, men ej sambos, har en försörjningsplikt gentemot varandra. En särskild
prövning göra när endast en make eller maka flyttar in särskilt boende, men detta
gäller endast omsorgsavgift, ej hyra.
Oftast är avgiften för insatser (förutsatt att omsorgstagaren har ett
avgiftsutrymme att betala från) 944 kr eller högre. Exempel på när kostnaden är

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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lägre än så inkluderar omsorgstagare med endast trygghetslarm, vissa hälso- och
sjukvårdsinsatser, eller mycket lite hemvård.
Fråga ifrån ledamot: Vad räknas in vid beräkning av boendekostnad?
Annica Petersson svarar att alla kostnader (inklusive underhåll av fastighet,
m.m.) tas i beaktning. Detta skiljer sig ifrån hur Pensionsmyndigheten beräknar
boendekostnader.
Fråga ifrån ledamot: När är man fattigpensionär?
Annica Petersson svarar att hon är osäker på vilka gränsdragningar som görs
gällande frågan. Det är dock inte inkomst, utan levnadskostnader och
boendekostnad, som påverkar förbehållsbelopp. Även vid höga inkomster kan
hög boendekostnad innebära lägre avgiftsutrymme.
Fråga ifrån ledamot: Om man väljer att ombesörja med hygien och sänglinne på
egen hand, blir man även tvungen att stå för egen tvätt m.m.?
Annica Petersson och Carola Dahlqvist svarar ja. Omsorgsnämnden kompenserar
aldrig i dessa fall.
Fråga ifrån ledamot: hur stort blir maxbeloppet nästa år?
Annica Petersson svarar att det vänta bli 2 044 kr.
Fråga ifrån ledamot: Beviljas ekonomiskt bistånd för personer som har höga
hyreskostnader i särskilt boende, t.ex. vid Södra Järnvägsgatan (där maximalt
bostadstillägg inte täcker hyran)?
Annica Petersson svarar att hon inte vet hur AoV gör i dessa fall.
Synpunkt ifrån ledamot: Hyrorna för särskilt boende höjs vid nybyggnation,
samtidigt avvecklas boende med lägre hyra.
Synpunkt ifrån ledamot: Höga hyror gör att kommunen förlorar inkomster för
omsorgsavgifter.
Synpunkt ifrån ledamot: Behåll så många särskilda boendeplatser med låg hyra
som möjligt.

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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Fråga ifrån ledamot: Kan kommunen begränsa antalet privata särskilda boenden
genom tillståndsgivning?
Ulf Hedin svarar att när en ansökan att driva särskilt boende görs enligt Lagen
om valfrihetssystem så måste kommunen godkänna alla utförare som uppfyller
kraven i det förfrågningsunderlag som upprättas för boenden.
Fråga ifrån ledamot: Om en boende flyttar från en kommun till ett särskilt boende
i en annan faller kostnaden på den mottagande kommunen. Är det möjligt att
välja en plats utan att skriva sig i kommunen där boendet finns?
Ulf Hedin svarar att det är möjligt för en privat utförare som driver ett särskilt
boende att tillhandahålla platser för extern uthyrning, och för annan kommun,
med platsbrist att hyra dessa. Upplägget är dock ovanligt.
Fråga ifrån ledamot: Är det möjligt för kommunen att avstyrka öppnande av
särskilda boenden genom t.ex. markanvisning eller yttrande vid tillståndsansökan
hos Inspektionen för vård och omsorg?
Ulf Hedin svarar att det inte är möjligt.

§ 67
Information om försäljningen av Norrelid och Åbovägen
Carola Dahlqvist informerar.
Försäljningen är klar. Det blir samma utförare som tidigare (Norlandia Care på
Norrelid, Attendo på Åbovägen). I försäljningsavtalet finns förbehåll om att
utförarna måste få tillstånd ifrån IVO för att driva särskilt boende, annars går
affären tillbaka.
Fråga ifrån ledamot: Kan utförarna välja att avsluta verksamheten vid boendena?
Carola Dahlqvist svarar att de har den möjligheten.
Ulf Hedin tillägger att det däremot inte nödvändigtvis går att få tillstånd till att
bedriva andra typer av verksamhet i lokalerna. Detta skulle kräva bygglov för
ändrad fastighetsanvändning.

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68
Information om E-huset i Ingelstad och möjligheterna att göra lokalerna till
trygghetsboende
Carola Dahlqvist informerar.
Omsorgsnämnden har haft förmedlingsrätt och att lägenheterna som tidigare varit
särskilt boende har erbjudits som seniorlägenheter hos Vidingehem istället, men
det har inte funnits någon som velat flytta in. I samband med att lägenheterna
stod tomma under en lång period, samtidigt som behov fanns att erbjuda boende
enligt bosättningslagen, så hyr nu istället nämnden för arbete och välfärd av
omsorgsnämnden.
Ulf Hedin tillägger att om en ändring skulle göras av lokalerna till
trygghetsboende, så kräver det att avtalen mellan dels omsorgsnämnden och
nämnden för arbete och välfärd, samt avtalet mellan omsorgsnämnden och
Vidingehem sägs upp. Eftersom avtalet omsorgsnämnden och Vidingehem löper
till 2030, skulle det krävas en förhandling. En utmaning är att det finns stora
gemensamhetsutrymmen i huset, vars kostnad är svår att lägga på hyran.
Fråga ifrån ledamot: Är det samma blockförhyrningssamtal för både
Kvarngården och E-huset?
Carola Dahlqvist svarar att hon är osäker på om det är samma avtal, och ber att få
återkomma.
Fråga ifrån ledamot: Kan omsorgsnämnden hyra ut lägenheterna?
Ulf Hedin svarar att upplägget har prövats tidigare, och att det är lämpligt att
endast bostadsbolagen hyr ut till enskilda när det gäller lägenheter som inte
kräver biståndsbeslut. En uppdatering görs av Boplats Växjö för att underlätta att
söka seniorboende.
Ulf Hedin informerar även om att initiativ tagits för att inrätta trygghetsboende i
lokalerna för det tidigare särskilda boendet Lyckans Höjd i Lammhult.
Synpunkt ifrån ledamot: Även Vidingehems fastighet Backsvalan i Rottne borde
göras till trygghetsboende.
Önskemål ifrån ledamot: Om ansvaret för trygghetsboenden ligger hos
bostadsbolagen, bör representanter för dessa bjudas in till KPR.
Ulf Hedin svarar att de ska bjudas in.
Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 69
Information om korttidsplatser och växelvård
Carola Dahlqvist informerar.
Det finns olika behov av tillfälliga platser i särskilt boende. Det kan gälla
växelvård, rehabilitering, trygghetsplatser (t.ex. när en anhörigvårdare tillfälligt
inte kan ta hand om anhörig) palliativa platser, och platser som kan erbjudas i
väntan på att en permanent plats i särskilt boende ska bli tillgänglig.
Nuvarande planering innebär inte några andra förändringar än de som tidigare
informerats om, där de 8 tillfälliga platserna på Hovslund stängs och den tidigare
ej öppnade avdelningen på Evelid, med 9 platser, tas i bruk istället.
En utrednings gjordes, som kom fram till att det vore bra om det fanns ett hus för
alla platser: det skulle innebära samordningsvinster, bättre möjligheter att
utveckla digitala tjänster, och för att öka samarbetet med Region Kronoberg.
Tyvärr finns ingen lämplig lokal i nuläget.
Fråga ifrån ledamot: Kommer rehabiliteringsplatser att samlas på ett ställe,
medan väntplatser kan erbjudas runtom i kommunen, närmare omsorgstagarens
hemort?
Carola Dahlqvist svarar att i praktiken försöker man redan idag att styra
rehabiliteringsärenden mot Evelid, där även Kommunrehab har lokaler. På
liknande sätt har platser med särskilt hälso- och sjukvårdsbehov ofta förlagts till
Lammhult. Väntplatser erbjuds oftast på orten nära den sökandes boplats: det är
inte alltid möjligt, men boendesamordnarna gör vad de kan.

§ 70
Sammanträdestider för pensionärsrådet under 2018
Pensionärsrådet sammanträder följande dagar 2018, sammanträdena börjar kl.
14.00:
12 februari
16 april
14 maj (heldag, utbildningsdag för ordförande i lokala pensionärsföreningar:)
17 september
22 oktober
19 november

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 71
Presentation av Växjös resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning inom
äldreomsorg 2017
Emma Bruto, utredare vid omsorgsförvaltningens avdelning för uppdrag och
uppföljning, informerar. Det är överlag goda resultat i undersökningen, där Växjö
kommuns omsorgstagare är nöjda i samma eller något högre utsträckning som
rikssnittet, och i synnerhet jämfört med större städer. Det finns dock områden där
nöjdheten är mindre tillfredsställande, och enskilda enheter kan behöva bedriva
särskilt förbättringsarbete på vissa områden.
Områden med högt resultat i både särskilt boende och hemvård är hur man
upplever bemötandet från personalen och hur nöjd man är med sin omsorg som
helhet. Områdena med lägst resultat är upplevelsen av att få information om
tillfälliga förändringar i verksamheten, att påverka vilka tider man får hjälp, och
att veta vart man ska vända sig för att lämna synpunkter.
Fråga ifrån ledamot: Har boende i särskilt boende själva svarat, eller är det
anhöriga som svarar åt dem?
Carola Dahlqvist svarar att det är både och.
Ulf Hedin tillägger att det är möjligt i undersökningen att ange om man fyllt i
svaren själv, tillsammans med en anhörig, eller med någon annan (vilket oftast är
någon ur boendets personal).
En märkbar förändring är att upplevelsen av trygghet sjunkit från 91% 2016 till
85 % 2017, men resultatet är fortfarande högt och i nivå med genomsnitt för riket
och större stadskommuner.
Synpunkt ifrån ledamot: Denna utveckling verkar vara en nationell trend.
Ett förbättringsområde är kännedom om vart man ska vända sig för att lämna
synpunkter. Andelen i särskilt boende som svarar att de vet detta har gått uppåt
från 37 % till 47 %, men fler borde ha kännedom.
Ulf Hedin tillägger att just den frågan i undersökningen kan vara olyckligt
formulerad. Många som svarar kan ledas till att tro att man behöver vända sig till
någon annan än den personal som man får sina insatser ifrån.

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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Synpunkt ifrån ledamot: Det kan finnas en risk att man inte vågar lämna
synpunkter till personal.
Carola Dahlqvist svarar att det är möjligt att lämna synpunkt anonymt, och att det
är viktigt att synpunkterna lämnas, för att få förändring.
Emma Bruto redovisar vidare bl.a. att det i årets undersökning är färre
omsorgstagare i hemvården som upplever att det är enkelt att få kontakt med
personal. En möjlig orsak är att det har blivits svårare för att samordnare och
planerare är ute mer och jobbar, men det finns ett akutnummer som både
omsorgstagare och anhöriga alltid kan vända sig till.
Synpunkt ifrån ledamot: Det borde finnas måltidsfrågor för hemvården.
Ulf Hedin svarar att detta är ett önskemål som kommunen har framfört, men att
det är Socialstyrelsen som styr vilka frågor som ingår. De ändrar sällan, för att
det ska finnas en jämförbarhet över tid i svaren.
Information ifrån ledamot: Kommunen har gjort en egen enkät till personer som
får matleveranser.
Ulf Hedin bekräftar att så är fallet, och att den kommer att göras igen.
Carola Dahlqvist tillägger att information är ett svårt område. Det är lätt att göra
synpunktslämnande till en större sak än vad det är.
Fråga ifrån ledamot: Hur påverkar seniorlotsen möjlighet att informera äldre?
Ulf Hedin svararar att lotsen har goda utsikter att förbättra läget inom
hemvården, och mindre påverkan i särskilt boende.
Synpunkt ifrån ledamot: Seniorlotsen har medverkat vid ’Håll dig på benens’
träffar. Det är bra att hon når ut.

§ 72
Redovisning av förslag till internbudget för omsorgsnämnden 2018
Carola Dahlqvist informerar.
Målen för omsorgsnämndens verksamhet har samlats inom ramen för en ny
kommunövergripande process: ’Stödja individer till ett tryggt och självständigt
liv’. Omsorgsförvaltningens förvaltningschef Ewa Ekman är processledare.

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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Det är i stort sett samma mål och mätningar som tidigare i verksamhetsplaner,
men nu är processen förvaltningsövergripande.
En märkbar trend är att andelen avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser ökar.
Ulf Hedin informerar om att Region Kronoberg har en ny satsning mot sjuka
äldre i hela länet. Satsningen är modellerad efter tidigare satsning i de västra
kommunerna.
Gällande de delar som rör kommunens medarbetare informerar Ulf Hedin att
Växjölöftet utbildning har märkt ett sviktande intresse för omsorgsutbildningar,
och insett att yrket måste marknadsföras.
Carola Dahlqvist tillägger att omsorgsförvaltningen har märkt ett minskat antal
anställningsansökningar, delvis kan det vara att tjänster söks hos de privata
utförarna.
Ökningen av sjukfrånvaro bland medarbetare tycks ha stannat av. Detta är i linje
med den nationella trenden.
Synpunkt ifrån ledamot: Minskningen i sjukfrånvaron är endast marginell.
Fråga ifrån ledamot: Är det möjligt att få trenden redovisad?
Carola Dahlqvist svarar att det i nuläget är omöjligt att veta helårssiffrorna. Det
finns vissa svårigheter med att jämföra med andra kommuner eftersom det
används många olika mått för sjukfrånvaro.
Carola Dahlqvist fortsätter att det är viktigt att så långt det är lämpligt möjliggöra
att omsorg ges i ordinärt boende.
Synpunkt ifrån ledamot: Av den anledningen är det viktigt att det finns
trygghetsboenden i kommunen.
Synpunkt ifrån ledamot: Det borde planerats för fler lägenheter som är
trygghetsboende på Hovs park.
Ulf Hedin svarar att ett hinder är att trygghetsboenden inte kan vara bostadsrätter.
Fråga ifrån ledamot: Har alla som får tillsyn via trygghetskamera lämnat sitt
medgivande?
Carola Dahlqvist svarar att ett samtycke krävs för att få tillsyn på detta sätt.
Justerandes
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§ 73
Ekonomi
Carola Dahlqvist informerar
Nuvarande prognos är att nämnden går mot 8,6 miljoner i underskott (samt
utöver detta 11 miljoner i kostnader för satsningar från eget kapital) att jämföra
mot kommunfullmäktiges mål att nämnden skulle göra ett överskott på strax
under 2 % av sin budget.
Fråga ifrån ledamot: Går inte effektiviseringar ut över den enskilde?
Ulf Hedin svarar att risken finns, beroende på var kostnader sparas in, men
effektiviseringar behöver inte i sig inte vara det samma som
kvalitetsnedskärningar.
Fråga ifrån ledamot: Har personer som är berättigade till särskilt boende nekats
plats av kostnadsskäl?
Ulf Hedin svarar att något sådant inte har förekommit i Växjö kommun.
Carola Dahlqvist svarar att det finns ett förbättringsutrymme att skapa bättre
trygghet i det egna hemmet med hemtjänst.
Synpunkt ifrån ledamot: Man får inte tappa avsikterna i lagstiftningen när
biståndsbedömning görs.
Marianne Paine: Svarar att omsorgen är viktig eftersom den bedrivs nära den
enskilde. Socialdemokraterna ser att det är svårt att göra besparingar, särskilt
gällande personal. Det kan dock finnas förbättringar kring sådant som körtider,
och väntetider när personal behöver tillgång till datorer för att göra
dokumentation.
Synpunkt ifrån ledamot: Trygghet kan inte alltid tillgodoses med
omsorgsinsatser.
Carola Dahlqvist svarar att en plats i särskilt boende generellt är olämplig för den
som söker den för att man upplever brist på social gemenskap. De boende har
oftast stora hjälpbehov, och annars vanligen någon form av kognitiv svikt. Det är
därför det är viktigt att det finns senior- och trygghetsboenden.
Carola Dahlqvist efterlyser förslag för att locka folk att delta vid kommunens
träffpunkter.
Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslag från ledamot: Samla upp de som är intresserade av att besöka
träffpunkterna med minibuss.
Synpunkt ifrån ledamot: Kommunen borde kunna göra mer för att bryta isolering
hos äldre. Hjälpa till med matlagning i hemmet, till exempel. Allt verkar bara
handla om pengar.
Ulf Hedin svarar att kommunen har ett samarbete med Röda Korset, och borde
kunna utöka detta med sådant som väntjänster. Ett dilemma är att Sverige har
störst andel ensamhushåll, och i samband med ålderdom gör vissa ensamheten till
någon annans problem. Lösningen ska inte börja med kommunen. Kommun kan
göra mycket, med t.ex. lokaler för föreningar, info om aktiviteter från
seniorlotsen, men inte allt.
Synpunkt ifrån ledamot: Det är svårare ta kontakterna vid hög ålder, när man har
sämre hälsa.
Ulf Hedin svarar att det finns möjlighet att lägga en grund innan ens
allmäntillstånd försämras.
Synpunkt ifrån ledamot: Det är olämpligt att jämföra ensamhushåll i allmänhet
med äldre som har ofrivillig ensamhet.
Synpunkt ifrån ledamot: Ensamhet är i första hand ett storstadsproblem.
Pensionärer som klarar sig själva har möjlighet att hjälpa till och skapa
engagemang och gemenskap.
Fråga ifrån ledamot: Är det möjligt att via omsorgsnämndens egna kapital bistå
den som upplever ensamhet?
Ulf Hedin svarar att det finns problem med ett sådant upplägg, det kommunen
erbjuder måste vara likvärdigt i tillgång. Vidare finns en risk att förväntningar
skapas och att en eventuell avslutning av satsningen tolkas som nedskärning.
Därför är det olämpligt att använda eget kapital inte bara till löpande verksamhet,
utan även till sådant som liknar eller skulle kunna vara det.
Synpunkt ifrån ledamot: Kommunalt ansvar för uppsökande verksamhet finns
fortfarande kvar i Socialtjänstlagen.
Carola Dahlqvist svarar att projektet för nutrition och säkerhet, som hade detta
som fokus, fortsätter nästa år i något annorlunda form.
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Ulf Hedin tillägger att kommunen har en uppsökande verksamhet. Skulle den i
något avseende falla till föga mot lagens krav ska den ändras.
Information ifrån ledamot: Det finns exempel på att biståndshandläggare i
samband med ansökan om plats i särskilt boende ställt ledande frågor om
önskemål att vilja bo kvar till en dement person.
Carola Dahlqvist och Ulf Hedin svarar att denna typ av information om
missförhållanden måste framföras till chefen för omsorgsförvaltningens
myndighetsavdelning. Det går att åtgärda, särskilt om det finns kännedom om
vilken anställd informationen rör.
Förslag ifrån ledamot: Bjud in aktivitetshandledare till pensionärsrådets första
sammanträde 2018, så att de kan informera om hur pensionärsorganisationerna
kan bidra till satsningen.

§ 74
Nytt angående Hovslund och Evelid
Ulf Hedin informerar om att det har hållits en informationsträff med anhöriga till
de boende inför flytt. Det finns en del frågor, men inga stora synpunkter. Planen
är att alla flytta den 1 september 2018. Många boende önskar hjälp från anhörig
med själva flytten.
Fråga ifrån ledamot: Kan man ha aktiviteter på Hovslund även under våren?
Carola Dahlqvist svarar att omsorgsförvaltningen kommer behöva boendets stora
samlingssal, eftersom verksamhetens lösöre på boendet samlas där. Vattengympa
och övriga aktiviteter kan fortgå, och det är även fortsatt möjligt att hyra de
mindre sammanträdesrummen.
Carola Dahlqvist informerar om att verksamhetsövergångarna för både Evelid
och Ingelshov är klara. Det har varit vissa problem med teknik och telefoni under
de första dagarna. Personalen har gått över till det kommunala
årsarbetstidsavtalet.
Fråga ifrån ledamot: Har de ensamkommande som bodde på Evelid flyttat ut?
Carola Dahlqvist att det är avdelningen som tidigare användes för detta ändamål
som nu öppnats för tillfälliga platser.
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§ 75
Övrigt
Elförsörjning på Sörgården
Fråga ifrån ledamot: Strömmen gick i söndags i Rottne, det var mörkt hos de boende på
Sörgården. Hur fungerade det med strömförsörjningen på boendet?
Carola Dahlqvist svarar att Vidingehem har en jour. Det finns ”handskar” som man
sätter reservaggregat i. Dock är det endast vissa delar av boendet som blir återupplysta
efter detta.

Trafiksäkerhetsprogram:
Fråga ifrån ledamot: har omsorgen tackat nej till att delta i arbetet med att ta fram ett nytt
trafiksäkerhetsprogram för kommunen? Detta är den information som har lämnats från
programmets samordnare.
Ulf Hedin svarar att man ska ta reda på hur det förhåller sig med detta.
Inbjudan från PRO Växjö Samorganisation till föreläsningen ”Är det en mänsklig
rättighet att bli äldre”
Laila Göransson ger information om att en inbjuden kommer. Även de förtroendevalda i
omsorgsnämnden bjuds in.
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