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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
omsorgsnämndens protokoll från sammanträdet 2018-10-31 är justerat.
Anslagsdag

2018-11-07

Anslaget tas ner

2018-11-29

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgsförvaltningen

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen

Underskrift
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Henrik Mohlin
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§ 82

Dnr 2018-00008

Omsorgsnämndens ekonomiska månadsrapporter,
inklusive rapport från omsorgschef, 2018
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer ekonomisk månadsrapport för september 2018.
Bakgrund
Anders Allard, avdelningschef för uppdrag och uppföljning, redovisar
omsorgsnämndens ekonomiska utfall till och med september, 2018.
Kjell Magnusson, omsorgschef för omsorg funktionsnedsättning, informerar
om den ekonomiska utvecklingen inom den kommunala
funktionshinderomsorgen.
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§ 83

Dnr 2018-00022

Information och utbildning till omsorgsnämnden 2018
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Maria Rickardsson, anhörigkonsulent inom äldreomsorg, informerar om
anhörigstöd och sitt uppdrag hos omsorgsförvaltningen.
Lena Tibblin, utredare, informerar om avvecklingen av Hovslund som
särskilt boende.
Kjell Magnusson, omsorgschef, ger en tillbakablick på åren som anställd i
Växjö kommun. Han gör sin sista tjänstgöringsdag innan pension
innevarande dag, och ordförande Ulf Hedin (M) tackar honom för lång och
trogen tjänst och överlämnar en blomma ifrån nämnden.
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§ 84

Dnr 2018-00020

Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden
2018
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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§ 85

Dnr 2018-00021

Meddelanden till omsorgsnämnden 2018
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Redovisning av inkomna och upprättade skrivelser, rapporter, vidtagna
åtgärder och protokoll.
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§ 86

Dnr 2018-00050

Medborgarförslag om tillsyn när vård- eller
omsorgstagare är frånvarande
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden avslår medborgarförslaget då den hjälp som efterfrågas
inte är i enlighet med bestämmelserna i Socialtjänstlagen samt därför att den
enskilde har ett förstahandsansvar.
Bakgrund
Till kommunfullmäktige inkommer ett medborgarförslag om att beslutade
insatser såsom städning, tvätt, mat, kolla av kylskåp, bädda sängen m.m. ska
delvis gälla under tiden omsorgstagaren är inlagd på sjukhus. Hjälpen ska
syfta till att hålla iordning hemmet genom att vattna blommor, tvätta, se över
om det finns gammal mat i kylskåp osv. Förslagsvis ska insatserna utföras
två gånger i veckan samt precis innan omsorgstagaren kommer hem.
Kommunfullmäktige fattar beslut 2018-08-28 om att överlämna
beslutanderätten i ärendet till omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 59/2018 föreslagit omsorgsnämnden att avslå
medborgarförslaget då den hjälp som efterfrågas inte är i enlighet med
bestämmelserna i Socialtjänstlagen samt därför att den enskilde har ett
förstahandsansvar
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 3 oktober redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
bestämmelserna i Socialtjänstlagen innebär att insatser som beviljas ska
underlätta och möjliggöra människors dagliga livsföring i det egna hemmet.
Är omsorgstagaren således inte hemma bedöms det inte vara förenligt att
hemtjänstpersonalen utför insatsen. Därtill har varje enskild individ ett
förstahandsansvar som innebär att den enskilde måste utnyttja de möjligheter
som står till hands innan rätten till bistånd inträder.
Enligt Växjö kommuns vägledning ska insatser i form av städ endast utföras
när omsorgstagaren är hemma. Sveriges kommuner och landsting menar
även att det kan bli problematiskt ur juridiska och försäkringsmässiga
aspekter om hemtjänstpersonal går in i en bostad när omsorgstagaren inte är
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hemma. Sveriges kommuner och landsting framhåller också individens
förstahandsansvar.
Beslutet skickas till
För kännedom
Förslagsställaren
Kommunfullmäktige
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§ 87

Dnr 2018-00052

Förslag till kommunfullmäktige gällande
tillämpningsanvisningar angående vård- och
omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2019
Omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta reviderade
tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i Växjö
kommun. Avgifterna börjar gälla 1 januari 2019.
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,
Riksdagens eventuella beslut om att höja underhållsstödet och om att
ersätta dagens radio- och tv- avgift med en individuell public serviceavgift, samt minimibeloppets storlek efter socialstyrelsens
meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och
handikappomsorgen 2019”.
3. Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa
självkostnaden för en hemtjänsttimme till 381 kronor.
Reservation
Ledamöterna ifrån Socialdemokraterna reserverar sig emot beslutet till
förmån för Tomas Thornells (S) yrkande, och lämnar in följande skriftliga
reservation:
Då nämnden saknar en uppfattning över hur omsorgsavgifterna i Växjö
kommun står sig i jämförelse med andra likvärdiga kommuner, så gör den
socialdemokratiska gruppen bedömningen att nämndens ledamöter inte kan
göra en korrekt uppskattning huruvida avgifterna är skäliga eller ej. Därför
reserverar sig S-gruppen till förmån för Tomas Thornells återremissyrkande.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2002 om avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i Växjö kommun att gälla från den 1 juli 2002.
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att ge omsorgsnämnden i uppdrag
att utforma tillämpningsanvisningar till avgiftstaxan.
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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. Alla ändringar som föreslås börjar gälla från och med 1
januari 2019 framgår av bilaga 2.
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, Riksdagens eventuella beslut om
att höja underhållsstödet och om att ersätta dagens radio- och tv- avgift med
en individuell public service- avgift, samt minimibeloppets storlek efter
socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen 2019” ännu inte är fastställda. Beloppen
meddelas under december och då kommer 2018 års belopp att ersättas med
de som kommer att gälla 2019. Dessa delar är markerade med kursiv text i
tillämpningsanvisningarna samt framgår i bilaga 3.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 60/2018 föreslagit omsorgsnämnden att föreslå
kommunfullmäktige att:





Anta reviderade tillämpningsanvisningar för vård- och
omsorgsavgifter i Växjö kommun. Avgifterna föreslås börja gälla 1
januari 2019.
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, Riksdagens eventuella beslut om att höja
underhållsstödet och om att ersätta dagens radio- och tv- avgift med
en individuell public service- avgift, samt minimibeloppets storlek
efter socialstyrelsens meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 2019”.
Fastställa självkostnaden för en hemtjänsttimme till 381 kronor.

Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 10 oktober redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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Bilaga 1: Förslag tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter i
Växjö kommun from 2019-01-01.
Bilaga 2: Ändringar i tillämpningsanvisningar för vård- och omsorgsavgifter
i Växjö kommun från och med 2019-01-01.
Bilaga 3: Ändringar som Kommunfullmäktige uppdrar åt omsorgsnämnden
att justera i tillämpningsanvisningarna
Yrkanden
Tomas Thornell (S):
Omsorgsnämnden återremitterar ärendet för ny handläggning hos
omsorgsförvaltningen, med en begäran om en komplettering av handlingarna
där Växjö kommuns omsorgsavgifter jämförs med andra jämförelsebara
kommuners avgifter.
Ulf Hedin (M), med bifall av Benny Johansson (M), Sven Johansson (C),
samt Stanley Källner (L).
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras för ny
handläggning, och konstaterar att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Ordförande godkänner följande beslutsordning:
Ja för att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Nej för att återremittera ärendet.
Ordförande finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde, med 9 ja-röster emot 6 nej-röster.
Ordförande frågar sedan om det egna yrkandet kan antas, och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar enligt med arbetsutskottets förslag.
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Omröstningsresultat
Ledamöter
Tomas Thornell (S)
Anna Zelvin (KD)
Benny Johansson (M)
Ove Löfqvist (M)
Martha Elena Sandberg (M)
Sven Johansson (C)
Gunnel Jansson (MP)
Stanley Källner (L)
Ibrahim Bhu Gelle (S)
Lovisa Alm (S)
Erika Lagergren (S)
Marianne Paine (S)
Eva-Britt Svensson (V)
Charlotte Holmström
Ulf Hedin (M), ordförande
Omröstningsresultat

Ersättare som
tjänstgör

Jaröst

Karl-Erik Nedfors (C)

JA
JA
JA
JA
JA
JA
JA

Margareta Jonsson (C)

Ingrid Holmgren (S)

Per Säbom (S)
Sara Johansson (SD)

Nejröst
NEJ

Avstår

NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
JA
JA
9

6

Beslutet skickas till
För åtgärd
Kommunstyrelsen
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§ 88

Dnr 2018-00033

Uppdrag att undersöka andra kommuners riktlinjer för
förskrivning av hjälpmedel
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget.
Bakgrund
Ordförande har ombett förvaltningschefen att ta fram ett förslag för ett
uppdrag om att undersöka vilka riktlinjer andra kommuner har för att
förskriva hjälpmedel.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 61/2018 föreslagit omsorgsnämnden att godkänna
redovisningen av uppdraget.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 10 oktober redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att en
jämförelse gjorts mellan vad som gäller i Växjö kommun, Örebro kommun
och Kristianstads kommun. Kronobergs län är ett av få län där
regionen/landstinget och kommunerna har olika regelverk. Det varierar
mellan olika kommuner vilka hjälpmedel som ligger på egenansvar, där
Växjö vare sig förskriver mest eller minst antal produkter. Jämförelsen visar
att de tre kommunerna/länen har mycket likartade kriterier för förskrivning.
Det skiljer sig kring exakt vad som avgift tas ut för. En beskrivning görs av
vilken information som finns tillgänglig på kommunens hemsida, vilket
inkluderar tillgång till omsorgsförvaltningens handböcker. Den övergripande
informationstexten har kompletterats med information om att en del
hjälpmedel inte förskrivs utan att man får införskaffa dessa själv. Ett
samarbete pågår mellan kommunens kontaktcenter och kommunrehab för att
ta fram en ansökningsblankett för hjälpmedel.
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§ 89

Dnr 2017-00066

Ansökan ifrån personal vid Hov hemvård om att driva
enhetens verksamhet som kommunal intraprenad
Omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgsnämnden beslutar att Hov hemvård startar intraprenad under
en försöksperiod från och med den 1 mars, 2019 till och med den 31
december 2020. Försöket ska följas upp med en delrapport senhösten
2019 och en utvärdering vid försöksperiodens slut.
2. Omsorgsnämndens uppdrar åt förvaltningschef att teckna
överenskommelse avseende förhållanden mellan intraprenaden och
förvaltningen.
Bakgrund
Intraprenad är en självständig resultatenhet med utökat ansvar och/eller
förtydligat ansvar samt utökade och/eller förtydligade befogenheter för
verksamhet, ekonomi och personal inom ramen för den kommunala
förvaltningsorganisationen. Detta innebär att intraprenaden drivs av
kommunen och medarbetarna är anställda av förvaltningen. Intraprenad är
inget juridiskt begrepp vilket innebär att intraprenad som verksamhetsform
inte utgör något hinder utifrån Kommunallagen.
Syftet med intraprenadverksamhet är att utveckla nya styrformer och idéer i
verksamheterna för att på så sätt uppnå en bättre kvalitet. Att driva en
verksamhet som intraprenad ger möjlighet till ökat engagemang samt större
inflytande och delaktighet för personalen. Intraprenad innebär att kommunalt
anställd personal får möjlighet att självständigt driva en verksamhet under
företagsliknande former med det yttersta ansvaret ligger kvar inom berörd
nämnd.
Initiativ till att driva en verksamhet i intraprenadform ska komma från
medarbetare i verksamheten. Intraprenaden ska presentera en tydlig
verksamhetsidé som visar på vilket sätt intraprenaden avser att genomföra
sina åtaganden så att det övergripande syftet med intraprenadverksamhet
uppnås. En förutsättning för att starta en intraprenad är att 3/4 av
medarbetarna inom verksamheten är överens om detta. Delar av enheter får
inte bli intraprenader. Beslut om att starta en intraprenad tas av berörd
nämnd.
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Aktuell ansökan
Medarbetarna vid hemvårdsgruppen Hov hemvård ansöker om att driva
verksamheten som en intraprenad från och med 2018-01-01.
Ansökan inkom 2017-11-09. Ansökan är underskriven av 20 medarbetare.
Enligt uppgift från enhetschef Mirjam Klein har samtliga tillsvidareanställda
undertecknat ansökan.
I sin ansökan beskriver man kort hur man avser att arbeta med olika delar av
verksamheten under följande rubriker. Vid ett möte 2017-12-05 med
verksamhetschef Mirjam Klein och undersköterska Charlotte Kindstrand har
kompletterande information runt de olika punkterna beskrivits. En skriftlig
komplettering av ansökan inkom 2017-12-20
Förutom dessa punkter kommer man att arbeta efter de riktlinjer och rutiner
samt avtal som finns i ett intraprenadavtal.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 62/2018 föreslagit omsorgsnämnden att besluta
följande.
3. Omsorgsnämnden beslutar att Hov hemvård startar intraprenad under
en försöksperiod från och med den 1 mars, 2019 till och med den 31
december 2020. Försöket ska följas upp med en delrapport senhösten
2019 och en utvärdering vid försöksperiodens slut.
4. Omsorgsnämndens uppdrar åt förvaltningschef att teckna
överenskommelse avseende förhållanden mellan intraprenaden och
förvaltningen.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 10 oktober redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att Hovs
hemvård bedöms uppfylla bägge kriterier för att beviljas intreprenaddrift:
dels att över tre fjärdedelar av berörd personal står bakom ansökan, dels att
utveckla nya styrformer och idéer i verksamheten för att på så sätt uppnå en
bättre kvalitet, där enheten har olika tankar om hur det arbetet ska bedrivas
genom att göra verkställigheten än mer individuellt anpassad, inrätta olika
specialområden inom enheten för att arbeta med t ex hemgång från CLV,
eller rehabträning. Den samlade bedömningen är att de idéer och arbetssätt
som förs fram i ansökan är områden väl överensstämmande med nuvarande
verksamhetsplan och mål för förvaltningens utvecklings- och kvalitetsarbete.
Enheten bedöms arbeta med verksamhetsutveckling på ett bra sätt och
överensstämmande med flertalet hemvårdsgrupper i kommunal regi. Att
medarbetarna skulle uppleva större motivation för förändringsarbete om man
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har större inflytande i vardagen bedöms inte räcka som tillräcklig grund för
att omsorgsnämnden ska besluta att starta en intraprenad vid Hov hemvård.
Yrkanden
Tomas Thornell (S), med instämmande av Margareta Jonsson (C) och Benny
Johansson (M):
Bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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§ 90

Dnr 2018-00054

Upphandling av trygghetsskapande teknik
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att invänta SKL ramavtal avseende upphandling
av trygghetsskapande teknik så att Växjö kommuns upphandling kan avropas
denna.
Bakgrund
Ett av de särskilda uppdrag som presenteras i Omsorgsnämndens
verksamhetsplan 2018 är ”Upphandling av gemensamt larmsystem i särskilt
boende”.
Växjö kommun har ålderstigna och omoderna internlarmsystem på särskilda
boenden (kommunala). Interlarmsystemen har levererats av i huvudsak två
olika leverantörer. Lösningen för respektive internlarmsystem är att varje
särskilt boende setts som en egen installation med lokalt placerad utrustning
och teknik, vilket medför att uppföljning av larm och loggar försvåras.
Larmsystemen är heller inte tillförlitliga då till exempel:
Larm riskerar att inte komma fram om flera larmar samtidigt.
Svårigheter att påkalla larm i verksamhetens samtliga utrymmen.
För vissa särskilda boenden kan inte trasig utrustning längre ersättas på
grund av att de slutat tillverkas.
När avtalen för internlarmsystem på särskilda boenden går ut (avtalsslut) så
förlängs dessa automatiskt med ett (1) år i taget, förutsatt att ingen
uppsägning skett senast 3 månader innan avtalets utgång. Ett flertal avtal har
olika avtalsdatum vilket försvårar överblick av kostnader och uppföljning. Vi
saknar larmavtal för 6 stycken särskilda boenden.
Att upphandla modernare internlarmsystem än vi idag har kommer, förutom
att ge säkra internlarmssystem, att erbjuda många nya möjligheter så som:
Positionering av utlösta larm, tillsyn på distans, funktioner som kan anpassas
till individens behov, framtidssäkra larmsystem som utvecklas löpande,
förenklad och säkrare administration med möjlighet till support dygnet runt,
låsbara medicinskåp med loggningsfunktion, med mera.
Nuvarande kostnad för internlarmsystem inom omsorgsförvaltningen
bedöms för en 5 års period uppgå till ca 5,2 miljoner kronor. Dessutom finns
dolda kostnader för de enheter där avtalet för internlarmsystem gått ut, där vi
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till exempel betalar för reparation av trasig utrustning eller utbyte av
föråldrad utrustning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 63/2018 föreslagit omsorgsnämnden att invänta SKL
ramavtal avseende upphandling av trygghetsskapande teknik så att Växjö
kommuns upphandling kan avropas denna.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 10 oktober redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
förvaltningens bedömning är att det måste göras en upphandling av
trygghetsskapande teknik på särskilda boenden. Dels utifrån att de befintliga
internlarmsystemen är föråldrade, och dels att det behöver möjliggöras att
använda nya tekniska funktioner som baseras på individuella behov hos
enskilda omsorgstagare. SKL håller på att förbereda en
ramavtalsupphandling som kommer att omfatta de tjänster och de funktioner
som är aktuella för Växjö kommuns upphandling. Avtalet beräknas vara
klart runt halvårsskiftet 2019. Fördelarna med att delta i upphandlingen
inkluderar att det innebär mindre arbete för nämnden samt att det möjliggör
enklare samverkan och erfarenhetsutbyte inom området trygghetsskapande
teknik med andra kommuner då man har samma förutsättningar. Den största
möjliga nackdelen med att delta, att upphandlingen överklagas, bedöms
föreligga även om nämnden beslutar om en egen upphandling.
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§ 91

Dnr 2018-00051

Förlängning av avtal, bostad med särskild service och
daglig verksamhet i Ingelstad. Nyborgsvägen,
Rytterivägen, Kavallerivägen, Tallskogen.
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden förlänger avtal med Nytida AB avseende bostäderna med
särskild service belägna på Nyborgsvägen, Rytterivägen och Kavallerivägen
samt den dagliga verksamheten Tallskogen under perioden 2019-10-01 –
2021-09-30.
Bakgrund
Nytida AB driver sedan 2016-10-01 de tre bostäderna med särskild service
belägna på Nyborgsvägen, Rytterivägen och Kavallerivägen samt den
dagliga verksamheten Tallskogen på uppdrag av omsorgsnämnden. Avtalet
mellan omsorgsnämnden och Nytida AB löper för den första avtalsperioden
ut 2019-09-30. Detta avtal kan sedan förlängas i ytterligare två + två år d v s
längst till och med 2023-09-30. Om omsorgsnämnden avser att förlänga
avtalet ska en skriftlig begäran om förlängning göras till Nytida AB senast
nio månader före avtalets utgång, d v s senast 2018-12-31.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 64/2018 föreslagit omsorgsnämnden att förlänga
avtalet med Nytida AB avseende bostäderna med särskild service belägna på
Nyborgsvägen, Rytterivägen och Kavallerivägen samt den dagliga
verksamheten Tallskogen under perioden 2019-10-01 – 2021-09-30
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 10 oktober redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
entreprenaden är en väl fungerande verksamhet. Genomförda
avtalsuppföljningar har visat på en mycket god uppfyllnad av de krav som
regleras i avtalet. Utmärkta resultat uppnås i mätningar av vårdhygien och
aktuella genomförandeplaner. Alla kriterier vid Socialstyrelsens
enhetsundersökning är uppfyllda (inom områdena självbestämmande och
integritet, helhetssyn och samordning, kunskapsbaserad verksamhet,
trygghet och säkerhet).
Beslutet skickas till
För kännedom
Nytida AB
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§ 92

Dnr 2018-00055

Ny verksamhetslokal för hjälpmedelscentrum
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden godkänner förslaget till ny lokal för hjälpmedelscentrum
på Mejselgatan 4 i Växjö och uppdrar till förvaltningschefen att teckna
hyresavtal för fastigheten.
Bakgrund
Hjälpmedelsverksamhetens nuvarande lokaler på Blockvägen (Norremark)
har brukats sedan i början av 1990-talet. Lokalerna är otillräckliga ytmässigt
och omoderna. Förvaringsytan räcker inte till vilket innebär att flera
provisoriska lösningar tillämpas. Ändamålsenligt flöde för mottagning av
begagnade hjälpmedel och rengöring av dessa saknas. En kabinettvätt
behövs men utrymme för den finns inte i nuvarande lokaler.
Ett tidigare uppdrag ifrån omsorgsnämnden att ta fram ett förslag på
effektivisering och samverkan kring hjälpmedelsverksamhet i östra delen av
Kronobergs län och Region Kronoberg, avslutades under 2017 i och med
nämndens beslut § 91/2017. Sedan dess har nya lösningar diskuterats och
efterforskats i samarbete med central lokalsamordnarfunktion i Växjö
kommun. Nu finns en bra lokal på Mejselgatan som skulle fungera utmärkt
för en hjälpmedelsverksamhet. Hyresavtalet på Blockvägen är uppsagt för
omförhandling. Detta innebär att det finns goda förutsättningar för att skapa
framtidens hjälpmedelsverksamhet i Växjö kommun.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 65/2018 föreslagit omsorgsnämnden att godkänna
förslaget till ny lokal för hjälpmedelscentrum på Mejselgatan 4 i Växjö och
uppdrar till förvaltningschefen att teckna hyresavtal för fastigheten.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 10 oktober redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen:
lokalförsörjningsgruppen)
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§ 93

Dnr 2018-00029

Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer reviderad delegationsordning.
Bakgrund
Föreslagna ändringar innebär följande:
 Möjlighet att utse andra befattningar än vikarie eller närmaste chef
som ersättare för frånvarande delegat.
 Förtydligande av ansvar kring beslut och uppdragsförordnande
gällande insatsen kontaktperson enligt Socialtjänstlagen.
 Ändrad ansvarsfördelning på omsorgsförvaltningens
myndighetsavdelning:
o Införande av tjänsten förstehandläggare, som får delegation att
fatta beslut att ej påbörja utredning enligt vad som anges i
Socialstyrelsens föreskrifter kring dokumentation
(SOSFS 2014:4, 5 kap 2 §).
o Delegation att fatta avvisningsbeslut när en ansökan ställts till
fel myndighet, alternativt inte inlämnats av den ansökan
gäller eller av behörig företrädare för personen, överförs från
handläggare till avdelningschef.
o Delegation att besluta om särskilt boende enligt
Socialtjänstlagen överförs till verksamhetsutvecklare i första
hand: boendesamordnare blir ersättare istället.
o Delegation att besluta om bostad med särskild service för barn
och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
överförs från boendesamordnare till avdelningschef.
o Delegation att ge förhandsbesked till personer som ej är bosatta
i kommunen om beslut gällande insatser enligt LSS överförs
från boendesamordnare till handläggare när det gäller besked
om beslut kring boende.
 Delegation att besluta om rapportering av ej verkställda beslut
överförs från avdelningschef till delsystemförvaltare av
verksamhetssystem.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 66/2018 föreslagit omsorgsnämnden att fastställa
reviderad delegationsordning.
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Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 10 oktober redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Förslag till ny delegationsordning.
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§ 94

Dnr 2018-00053

Omsorgsnämndens sammanträdestider 2019
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer nämndens sammanträdestider för 2018 enligt
förslag. Samtliga sammanträden utom 30 januari påbörjas klockan 13.30.

ONAU
30 januari
27 februari
10 april
22 maj
11 september
9 oktober
13 november
4 december

ON
30 januari
6 februari
13 mars
24 april
5 juni
25 september
23 oktober
27 november
18 december

Bakgrund
Omsorgsnämnden har att fatta beslut om tider för nämndens och
arbetsutskottets sammanträden under 2019. Omsorgsförvaltningen har
arbetat fram ett förslag till omsorgsnämndens sammanträdestider för 2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 67/2018 föreslagit omsorgsnämnden att fastställer
nämndens sammanträdestider för 2018 enligt förslag. Tid för samtliga
sammanträden utom 30 januari förslås bli kl. 13.30.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 10 oktober redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Yrkanden
Ulf Hedin (M):
Bifall till arbetsutskottets förslag, med ändringen att nämndens och
arbetsutskottets första sammanträden hålls den 30 januari istället för den 23
januari.
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Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.
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§ 95

Dnr 296980

Aktuell information från Växjö Kommunala
pensionärsråd och gemensamt Samverkansråd
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Ulf Hedin (M), ordförande, informerar om sammanträdet med Växjö
kommunala pensionärsråd, den 22 oktober 2018.
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§ 96

Dnr 294794

Information från ledamöter
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Benny Johansson (M): Informerar om studiebesök på Norrelids särskilda
boende.
Tomas Thornell (S), vice ordförande, informerar om diskussioner kring Café
Tufvans framtid.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
29 (31)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2018-10-31

§ 97

Dnr 294792

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










Inlämnad JO-anmälan från omsorgstagare med hemvård.
Ombudsmannen har beslutat att avsluta utredningen av anmälan.
Strömavbrott den 10 oktober. Verksamheten drabbades av två
incidenter:
o En syrgasregulator med otillräcklig batterikapacitet, vilket
krävde särskilda insatser.
o Trygghetslarmen på Evelid slutade fungera, vilket krävde
utökad manuell tillsyn.
Artiklar har publicerats i media om Anhörigdagen,
Fallpreventionsveckan och lärlingsutbildningen vid Teknikum.
Två pågående utredningar enligt Lex Sarah inom hemvård respektive
särskilt boende.
Statsbidrag för ökad habiliteringsersättning i daglig verksamhet: det
andra av två engångsbelopp betalas ut till jul. Information har
skickats ut till omsorgstagare och förträdare.
Frågor ifrån media kring privat utförare inom äldreomsorg
Pågående diskussion med Sörgårdens intraprenad om att låta ansvaret
för bemanning av sjuksköterskor återgå till ordinarie kommunal drift
på grund av bemanningssvårigheter.
Avtackning för omsorgschef Kjell Magnusson.
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§ 98

Dnr 294793

Övrigt
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Henrik Mohlin, förvaltningssekreterare, informerar om tid plats för
nämndens årliga julbord.
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