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§ 11
Val av justerare
Bertil Nilsson utses att justera dagens protokoll.
§ 12
Dag för justering
Tidpunkt för justering bestämdes till måndagen den 27 mars kl. 14.00 i
Kontaktcenter.
Fråga ifrån ledamot: är det inte brukligt att ordförande och justeringsperson
skriver på samtidigt?
§ 13
Godkännande av dagordning
Följande frågor anmäldes till § 22, Övrigt.






KPR:s representant i styrgrupp för kommunens Servicelots
Program till utbildningsdagen den 8 maj
Nattillsyn via trygghetskamera
Kommunens trafiksäkerhetsprogram
Region Kronoberg har inför gratis sjukvård på vårdcentraler för personer
äldre än 85 år, hur gör kommunen med hemsjukvården?

§ 14
Föregående protokoll
Det frågas om ordförande bör justera protokollet samtidigt som utsedd justerare,
vilket inte gjordes för det senaste protokollet.
Ulf Hedin, ordförande, svarar att det i det aktuella fallet inte var möjligt att
närvara vid beslutad justeringstid. I övrigt finns inte samma behov av gemensam
justering nu när ett granskningsexemplar av protokollet mailas till justeraren i
förväg, vilket gör det möjligt att inte behöva korrigera i protokollet på stället.
Ett önskemål lämnas om att ordförande justerar protokollet före utsedd justerare.
Gällande § 10, Pensionärernas dag kvarstår frågan om ledamöter i KPR kommer
att få arvoden för att ha deltagit under dagen.
Ulf Hedin svarar att man får återkomma angående denna fråga.
Svar efterfrågas även på frågan om ledamöterna i rådet kan få tillgång till
surfplattor.

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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Ulf Hedin svarar att det eventuellt kan finnas några plattor att tillgå och
återkommer med svar.
Synpunkt från ledamot: det finns ett behov av att få plattor för att undvika att
behöva skriva ut den e-post och övriga handlingar som rådet får.
Det noteras att datumen i det föregående protokollet i huvudsak inte stämmer.
Detta kommer att korrigeras.
§ 15
Inkomna skrivelser
Det har till omsorgsnämnden inkommit en skrivelse ifrån ledamöterna i rådet
med en yrkan att nämnden ska införa gratis utdelande av halkskydd till
pensionärer. Skrivelsen kommer att behandlas av nämnden som ett nytt ärende.
§ 16
Information om nytt bostadsförsörjningsprogram för Växjö kommun
Rebecca Martinsson, gruppchef planeringskontoret, ansvarig för översiktlig
planering, informerar. Rebecca tillhör även bostadsförsörjningsgruppen och
analysgruppen.
Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om programmet på sitt
sammanträde den 21 mars.
Ambitionen med det nya programmet är att det ska bli ett mer aktivt använt och
uppdaterat dokument jämfört med tidigare program. Programmet ska även
möjliggöra att ta ett mer samlat ansvar för bostadsförsörjningen i kommunen och
att hitta gemensamma arbetssätt, särskilt för svaga grupper på bostadsmarknaden.
I nuläget tar nämnden för arbete och välfärd ett stort ansvar på detta område.
Målen med programmet är:





Att tillgodose bostäder till alla i kommunen, att erbjuda ett varierat
bostadsutbud som motsvarar efterfrågan samt bostäder till de svagare
grupperna
Koncernövergripande samsyn i kommunen, att hjälpas åt att lösa
bostadsförsörjningen
Kontinuitet, ett levande och kontinuerligt arbete med
bostadsförsörjningen
Tydlighet, bostadsförsörjning ska bli tydligt kopplat till budget,
med tydligt fördelat ansvar och årlig uppföljning

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunens målsättningar för bostadsförsörjningen är:
1. Att bidra till en hållbar samhällsutveckling:



Bostäder åt alla är grundläggande för ett hållbart samhälle
För ett hållbart samhällsbygge behöver åtgärder sättas i ett
helhetsperspektiv, utifrån kommunens översiktsplan, och vara socialt,
ekonomiskt och ekologiskt hållbart

2. Bostadsbyggandet ska motsvara efterfrågan:




Varierat bostadsutbud av god kvalitet som attraherar olika människor,
även särskilda behov ska beaktas
Målsättningen är att alla som så önskar har tillgång till bostad, oavsett
ekonomiska medel
Genom att analysera utbudet i förhållande till efterfrågan ska det som
behövs tillskapas

Kommunen har tillsatt en särskild bostadsförsörjningsgrupp som består av:









Kommunchef
Förvaltningschef för förvaltningen arbete och välfärd,
Förvaltningschef för omsorgsförvaltningen
VD för Växjöbostäder
VD för Vidingehem,
Chef för kommunens planeringskontor
Ansvarig vid planeringskontoret för kommunens översiktsplan
Förvaltningschef för stadsbyggnadskontoret

Bostadsförsörjningsgruppen stöds av en analysgrupp för bostadsförsörjning i
vilken i nuläget ingår:








Rebecca Martinsson, planeringskontoret
Göran Byrsell, utredare med ansvar för statistik på planeringskontoret
Thomas Augustsson, arbete och välfärd
Maria Karlsson, arbete och välfärd
Håkan Strandmark, Vidingehem
Catarina Herbertsson, Växjöbostäder
Anders Allard, omsorgsförvaltningen

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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Arbetssättet för hanteringen av bostadsförsörjningsprogrammet kommer att vara
följande:
Programmet består dels av riktlinjer, dels av analys och insatser. Programmet
kommer att omsättas i målsättningar för bostadsförsörjning i kommunens budget.
Bostadsförsörjningsgruppen kommer att verka för att uppnå målsättningarna, och
att dessa omsätts i specifika mål i kommunstyrelsens och de kommunala
nämndernas internbudgetar, samt i de kommunala bolagens verksamhetsplaner,
som sedan ansvarar för genomförande och uppföljning av dessa mål.
Kommunstyrelsen kommer vidare att årligen godkännande en flerårig
handlingsplan för bostadsförsörjning.
Det finns många frågor att lösa på området, t.ex. situationen för nyanlända i
kommunen. När det gäller gruppen pensionärer vill man gärna uppmuntra dem
som bor i villa att flytta till ett nytt boende.
Rebecca Martinsson frågar om det finns det intresse hos kommunens pensionärer
att flytta från villa till lägenhet om det finns alternativ?
Svar ifrån ledamot: Ja, men det beror på kostnaden.
Information ifrån ledamot: I Helsingborgs kommun har man t.ex. tillhandahållit
20 gratis lägenheter för de fattigaste pensionärerna.
Rebecca Martinsson svarar att bostadsförsörjningsprogrammet ju är inriktat på de
svagaste grupperna i synnerhet.
Fråga ifrån ledamot: Hur kopplas privata byggherrar in?
Rebecca Martinsson svarar att kommunen styr genom markanvisningar och har
möjlighet att specificera målgrupper. Detta görs mer sällan idag, men kan göras
utifrån analys av behov och planberedskap.
Bostadsförsörjningsprogrammets analysdel ska kompletteras varje år då
förutsättningar ändras snabbt, även om programmet i sig bara antas en gång per
mandatperiod.

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande

7(24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Växjö kommunala pensionärsråd
2017-03-20

Det kommer att vara många utmaningar på området:





Att få arbetssätt att fungera, att få många aktörer (kommunala bolag,
förvaltningar och privata företag) att dela på det bostadssociala ansvaret
Att tillämpa Bruksvärdeshyror fullt ut
Att fatta svåra, obekväma beslut
Att få ihop helheten, samhällsbyggandet kräver mer än bostäder.

Fråga ifrån ledamot: KPR lämnade in synpunkter i ärendet om att anta
bostadsförsörjningsprogrammet. Har dessa varit med i ärendet?
Svar ifrån Ulf Hedin: ja, både i handlingarna till kommunfullmäktige och tidigare
till kommunstyrelsen.
Fråga ifrån ledamot: Bostadsprognosen anger att seniorbostäder behövs för
gruppen 75 år och äldre på ett ställe, på ett annat 55 år och äldre.
Trygghetsbostäder nämns aldrig, vilket var ett önskemål ifrån KPR. Inte ens på
Hovslund nämns trygghetsbostäder.
Rebecca Martinsson svarar att man får bättra på analysen och få med den i
handlingsplanen. Analys av behov görs per stadsdel, och då används en och
samma term genomgående.
Synpunkt ifrån ledamot: På Boplats Växjö definieras seniorboende som för
gruppen 70 år och äldre. Nationella definitioner finns på vad som avses med
olika typer av boende. Nuvarande användning av terminologin skapar oklarhet
och behöver förtydligas.
Synpunkt ifrån ledamot: Omvärldsanalys saknas i programmet. Den kraftiga
expansionen i Växjö borde analyserats utifrån demografisk utveckling med en
stor ökning äldre. Detta indikerar ett behov trygghetsbostäder.
Rebecca Martinsson svarar att analysdelen kommer att uppdateras årligen.
Synpunkt ifrån ledamot: KPR har deltagit i arbetet med ny inriktning för
Hovslund och önskar delta i analysgruppen för bostadsförsörjning. Det bör helst
inte endast vara omsorgsförvaltningen som finns med i denna, då deltagande ger
en annan möjlighet att påverka.
Rebecca Martinsson svarar att det kan vara möjligt att medverka i någon form
med input, ej nödvändigtvis via analysgruppen.

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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Synpunkt ifrån ledamot: Det verkar som att många nya utvecklingar inte finns
med i programmets prognos. För Centrum nämns endast tillkomsten av nya
lägenheter som kan kommat att byggas på kommunhusets nuvarande plats, de
nya lägenheterna vid stationsområdet saknas. Likaså vid Vintervägen.
Rebecca Martinsson svarar att prognos utgår ifrån förra årets siffror, ej ett
aktuellt underlag. Analysdelen kommer att uppdateras.
Fråga ifrån ledamot: Det talas om både senior- och trygghetsbostäder, vad gäller
för stadsdelar som t.ex. Räppe och Öjaby? Kartbilden bör vidare uppdateras med
Vikaholm.
Rebecca Martinsson svarar att bilden, samt vilka stadsdelar som ingår, är
definierad sen tidigare och uppdateras av stadsbyggnadskontoret. Eventuellt kan
det bli att kartbilden inte längre delas upp utifrån stadsdelar.
Synpunkt ifrån ledamot: Man måste beakta landsbygdens orter. Det finns äldre
som ej vill flytta in till stan. Deras behov måste mötas.
Rebecca Martinsson svarar att man söker underlag från byggherrar, det är svårt
att hitta ett komplett, aktuellt underlag.
Fråga ifrån ledamot: Kan kommunen påverka att det byggs bostäder för äldre?
Rebecca Martinsson svarar att om det är en privat byggherre, bör man gå på dem
direkt.
Ulf Hedin lägger till att det är svårt att påverka i de fall där kommun vare sig
köper eller säljer mark. Planändring är eventuellt en möjlighet, men även detta är
svårt.
Rebecca Martinsson lägger till att vid en planändring kan det i så fall endast röra
sig om vårdbostäder.
Fråga ifrån ledamot: Finns det ett färdigt lokalförsörjningsprogram för
kommunen? Ska seniorboenden finnas med där?
Rebecca Martinsson svarar att ett lokalförsörjningsprogram kommer, men det är
oklart om det rätt plats för den typen av bostäder.
Synpunkt ledamot: Kommunen måste gå före, annars bryr sig inte de privata
byggherrarna. Det kommer ju initiativ som Bovieran och Hovslund.

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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Ulf Hedin svarar att det snarare är de privata som skjuter på kommunen, via t.ex.
dessa projekt, och tillägger att för att motverka bostadsbrist, måste förvisso
många nya bostäder byggas. Men andra delar av samhället och service måste
följa med, och det är en risk om detta görs för snabbt. Dessa delar måste med från
början. Det är svårt introducera ett nytt koncept som trygghetsbostäder, eftersom
det kräver andra delar jämfört med vanliga lägenheter.
Synpunkt ledamot: Det finns statligt investeringsstöd för bostäder för äldre, med
vilket man få ner kostnaden med upp till 10 %. Kommunen borde ta tag i detta.
Ulf Hedin svarar att man jobbar på det.
Synpunkt ifrån Marianne Paine, ledamot i omsorgsnämnden: Upplåtelseformen
på bostäder spelar roll. Ofta behöver man gott om pengar och det blir många
bostads- eller numera även äganderätter med privata byggherrar. I nuläget har
man ett bostadsförsörjningsprogram som motsvarar efterfrågan, men det borde
motsvara behoven, vilket inte är samma sak.
Rebecca Martinsson svarar att bostadsförsörjningsgruppen är tydlig part för
diskussion om dessa frågor, och man rapporterar direkt till kommunstyrelsen.
Man bör försöka detta tillvägagångssätt i nuläget.
Synpunkt ifrån ledamot: Alla måste ha samma möjligheter. KPR ska kunna
representera både bemedlade och mindre bemedlade. Kommunala bostadsbolag
kan bidra med hyresrätter även för äldre.

§ 17
Information om mobil hemtjänst
Maria Eidehall, verksamhetsutvecklare, samt Viktor Ojansivu, systemansvarig,
informerar.
Tidigare har dagens planering för hemtjänstpersonal blivit utskriven på papper
dagen före. Detta gav en hög driftsäkerhet, men lägre informationssäkerhet.
Listan kunde visa sig inaktuell till dagen efter och kunde inte fånga upp det som
hände under dagen. Det kunde bli många papper med uppdrag från
sjuksköterskor m.m. Det hände att papper tappades, vilket var problematiskt ur
sekretessynpunkt.
Man undersökte alternativ och valde mobil hemtjänst, med vilken journaler och
information från verksamhetssystem för över till telefoner.
Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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Fördelen med detta är att besöks- och insatsrapportering sker i realtid. Det är
möjligt att följa upp direkt brukartid, kontinuitet och utförda insatser löpande och
säkerställa att omsorgstagare får hjälp enligt beslut.
Man har nu hög informationssäkerhet. Rätt info ges vid rätt tillfälle.
Journalanteckningar kan göras i samband med besök och blir direkt tillgängliga i
omsorgstagarens journal. Personalen slipper sammanfatta upp till 20 besök vid
dagens slut, vilket innebär bättre möjlighet att fånga upp även mindre
anmärkningsvärda händelser under dagen. Som en följd av detta har man sett en
förhöjd kvalitet i de sociala journalerna.
Nackdelar finns dock också. Systemet är något mindre driftssäkert, och det krävs
ännu pappersbackup för när det ligger nere. Än så länge har det blivit förhöjda
kostnader, men det väntas sjunka på sikt.
Framåt vill man höja driftssäkerheten (som ökat under året). Digitala lås är en
möjlighet. En annan är att trygghetslarm går till den medarbetare som är närmast.
Fråga ifrån ledamot: Är inte digitala lås delvis genomfört?
Viktor Ojansivu svarar att det inte ännu har införts. Det övervägdes, men man
vill ej vara för snabba. Man har haft en dialog med Kalmar kommun, vars
erfarenhet är att låsen är bra när de fungerar, men att det behövs en manuell
lösning att falla tillbaka på. I nuläget är låsen snarare ett komplement än en
ersättning för nyckelgömmor.
Maria Eidehall tillägger att en utmaning är att knyta ihop system, och eventuell
sårbarhet i tekniken i telefonen. Det behöver kännas något säkrare för att koppla
på digitala lås på mobil hemtjänst.
Fråga ifrån ledamot: Hur funkar det med omsorgstagare på landsbygden där det
är dålig mobiltäckning? Hur fungerar det med trygghetslarm?
Viktor Ojansivu svarar att när mobilen inte har täckning går det fortfarande att
läsa planeringen, men man kommer inte åt journalen. Personalen har lärt sig att
läsa journalen innan man kommer till stället. Trygghetslarm ses över, en lösning
ska hittas.

Justerandes
Signatur

Utdragsbestyrkande
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Fråga ifrån ledamot: Vad händer vid strömavbrott (t.ex. som efter stormen
Gudrun)?
Viktor Ojansivu svarar att listor skrivs ut i förväg. Det finns backupström i Växjö
kommuns serverhall där informationen finns sparad. Vid ihållande strömavbrott
kommer sannolikt inte telefonerna vara det huvudsakliga problemet.
Fråga ifrån ledamot: Vad tycker personalen?
Viktor Ojansivu svarar att när det funkar, tycker de att det är jättebra. Det är bra
att direkt kunna se genomförandeplan, önskemål vid besök till en ny
omsorgstagare som man inte varit hos innan.
Maria Eidehall tillägger att personalen har kontaktuppgifter till omsorgstagare
och anhöriga. Införande har varierat. I början var det jobbigt för personal som
inte ens hade en smartphone själva, några kände sig övervakade. Det har löst sig
över tid när man kommer in hur det fungerar med inloggning m.m.
Viktor Ojansivu tillägger att ett problem kan vara att personalen börjar kl. 07:00,
och fungerar inte telefon då tar man papper och börjar jobbar utifrån dem, då
spelar det ingen roll att telefonerna finns tillgänglig en stund senare.
Maria Eidehall tillägger att det händer mycket under dagen. Med mobil hemtjänst
kan planerare göra om under dagen, hitta nya rutter. Det går söka upp väg och
info om omsorgstagaren vid trygghetslarm, vilket underlättar. Det man kan
behöva jobba med är information till omsorgstagare om hur man jobbar med
mobil hemtjänst, så att det inte ser ut som om personal ”leker med telefonen”
under besöket. Då är det bättre att läsa på utanför bostaden, t.ex.
Fråga ifrån ledamot: Vad händer vid besök?
Maria Eidehall svarar att personal klickar på omsorgstagarens namn för att starta
besöket i telefonen. Detta görs inte alltid, men då kommer man inte åt all info.
Viktor Ojansivu tillägger att finns ytterligare spärrar mot att missa, som att
behöva starta besöket för att avsluta det. Men det enda som händer om start
missas är att besöket inte går att lägga till i förvaltningens statistik. Besöket blir

Justerandes
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ju fortfarande utfört. Man ser över förbättringar, t.ex. att använda telefonen som
en ”tagg” på en avläsare hos omsorgstagaren för att starta besök.
Fråga ifrån ledamot: Vad har hänt med omvårdnadspärmarna?
Maria Eidehall svarar att de finns kvar hos omsorgstagarna med uppgifter om
beslut, genomförandeplan, ordinationer, kontaktuppgifter, m.m. I början trodde
man kanske att de kunde ersättas, men de behövs när systemet ligger nere.
Fråga ifrån ledamot: Hur ser den enskilde och anhöriga på mobil hemtjänst?
Viktor Ojansivu svarar att på sikt kan det skapas portal för både omsorgstagaren
och anhöriga, där man t.ex. kan se om besök utförts. Detta kan vara bra vid besök
hos t.ex. omsorgstagare som har svårigheter att minnas. Det kräver dock en
lösning som fungerar för den enskilde, annars ändras inget.
Maria Eidehall tillägger att inget har tagits bort av det som tidigare skickats ut.
Fråga ifrån ledamot: Hur fungerar det med informationsöverföring till Region
Kronoberg?
Maria Eidehall svarar att detta görs fortfarande via blankett i omvårdnadspärm.
Mobil hemtjänst finns ej i särskilt boende.
Fråga ifrån ledamot: Hur fångas avvikelser upp?
Maria Eidehall svarar att vanliga avvikelser rapporteras ej i telefon utan fångas
upp i ProCapita, dock finns möjligheten att dokumentera händelsen på plats.
Fråga ifrån ledamot: Vad händer om hålltiderna i planeringen överskrids?
Maria Eidehall svarar att det påverkar ej hur lång tid som avsätts till varje besök.
Däremot går det att se om något tar lägre tid än förväntat och förbättra
planeringen utifrån det.
Viktor Ojansivu tillägger att det inte blir någon förkortning av besökstid om
besök drar över väntad tid. Redan tidigare har ju planering av när besök ska starta

Justerandes
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och hur lång tid de väntas ta. Detta har alltid krävts ett stort hantverk i
planeringen för att göra en rimlig skattning av arbetsåtgång lägga rätt marginal
mellan besök, m.m.
§ 18 Information om utvärdering av beslut att sluta förskriva enklare
hjälpmedel
Ulf Gustafsson, avdelningschef för kommunrehab, informerar.
Beslutet har gällt sedan oktober 2015. Det har kommit många frågor ifrån
brukare och allmänhet.
Utvärderingen gjordes i form av en enkät till omsorgsförvaltningens
arbetsterapeuter samt en översyn av inkommande synpunkter. Målet var att
utvärdera om och i så fall i vilken utsträckning som beslutet blivit till men för
berörda omsorgstagare.
Synpunkter kom ifrån pensionärsföreningarna, som skeptiska. I början kom det
även synpunkter ifrån Region Kronoberg, där man var osäker på hur beslutet
skulle påverka, men dessa har avtagit över tid. Fortfarande inkommer enstaka
synpunkter, normalt gäller dessa då att ett hjälpmedel är dyrt eller svår att få tag
på.
Den vanliga gången är att omsorgstagaren eller anhörig köpt hjälpmedel. Det har
inte varit problem på gruppnivå, men däremot enstaka förekomster av
svårigheter.
Fråga ifrån ledamot: Man har fått synpunkter ifrån hemtjänstgrupper som fick
problem när omsorgstagare ej ansåg sig behöva hjälpmedel. Har man hört med
kommunal?
Ulf Gustafsson svarar att från hemtjänsten det har kommit synpunkter och frågor
om man t.ex. skulle behöva köpa hjälpmedel själva. Men det har varit relativt få
och mest i början.
Carola Dahlqvist, omsorgschef, tillägger att särskilt boende endast i mindre
utsträckning har varit berörda av beslutet.
Ulf Gustafsson tillägger att vare sig ökningen av antalet fall, eller någon enskild
fallolycka, kan kopplas till att hjälpmedel inte använts, och man har sett en viss
minskning av antalet höftfrakturer.
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Fråga ifrån ledamot: hur stor har besparingen varit?
Ulf Gustafsson svarar att han är osäker. Det är ungefär 300 000 kr. Han
återkommer.
Ett problem som ibland har uppstått är att den som har tillfälligt behov av
hjälpmedel blir tvungen att köpa. Det är dock möjligt att sälja vidare när
hjälpmedlet inte längre behövs.
Fråga ifrån ledamot: Har behovet att ge omsorgstagare råd om produkter ökat?
Ulf Gustafsson svarar att det är svårt att avgöra.
Fråga ifrån ledamot: Kommer utvärderingen att föranleda en ändring av
nämndens beslut?
Ulf Hedin svarar att det är omöjligt att säga, frågan har ej beretts ännu.
Ledamot: SPF har haft möte, fick fråga hur man ska klara sig som fattigpensionär
när hjälpmedel kostar t.ex. över 1000 kr. Ber nämnden tänka om.
Fråga ifrån ledamot: Butiken på Smedjegatan försvann. Hur informeras
omsorgstagare om inköpsställen?
Ulf Gustafsson svarar att det gjordes upp två listor: en med generella
försäljningsställen, och en för de där enstaka artiklar finns. Det blir en dialog
mellan omsorgsförvaltningens personal och omsorgstagare.
Fråga ifrån ledamot: Vilka möjligheter finns det att köpa hjälpmedel i
kommundelscentra?
Ulf Gustafsson svarar att det i nuläget är Växjö och webben som finns att tillgå.
Detta är ett problem, för den som inte kan åka till Växjö eller har internet är hjälp
ifrån anhöriga i nuläget den bästa möjligheten.
Synpunkt ifrån ledamot: Har inte klagomålen upphört för att man gett upp?
Ulf Gustafsson svarar att det är svårt att säga varför det är färre synpunkter nu än
tidigare. Att Region Kronobergs synpunkter minskat indikerar dock att
förutsedda problem inte inträffat.
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Fråga ifrån ledamot: Finns det siffror över hur många behövande som valt bort
hjälpmedel?
Ulf Gustafsson svarar att det inte finns någon absolut siffra. Personalen som
svarat på enkäten har varit engagerade för sina omsorgstagares sak. Man ser
likväl inte att det förekommer något grupproblem med att hjälpmedel väljs bort,
men enstaka fall förekommer.
Fråga ifrån ledamot: Finns det någonstans att söka medel för att köpa
hjälpmedel?
Ulf Gustafsson svarar att han tyvärr inte vet detta.
Fråga ifrån ledamot: hur har de sparade medlen använts?
Ulf Gustafsson svarar att det inte blivit någon besparing jämfört med tidigare
kostnader. Omsorgsförvaltningens hjälpmedelskostnader har fortfarande ökat.
Däremot har medel inte använts t.ex. till att köpa in produkter till lagret som
sedan visar sig onödiga.
Fråga ifrån ledamot: Hur gjordes det med övertaliga hjälpmedel? Såldes de t.ex.
till reducerat pris?
Ulf Gustafsson svarar att de troligen gavs bort till en biståndsorganisation.
Fråga ifrån ledamot: Om flera hjälpmedel bedöms nödvändiga kan kostnaden blir
stor. Hur gör man då?
Ulf Gustafsson svarar att då måste omsorgstagaren fortfarande köpa alla
hjälpmedlen själv, och tillägger att Växjö inte är unika som kommun med att
upphört med denna typ av förskrivningar, och fortfarande är relativt generösa
med att tillhandahålla hjälpmedel.
En utveckling över tid har varit att t.ex. diskmaskin, tvättmaskin tidigare
förskrevs. Ett annat exempel är särskilda bestick. Detta förekommer ju inte
längre.
Fråga ifrån ledamot: Går det att lämna tillbaka hjälpmedel? Tidigare har man inte
velat ha tillbaka tillfälligt förskrivna hjälpmedel på hjälpmedelscentral.
Ulf Gustafsson svarar att Landstinget har inte velat ha tillbaka t.ex. kryckor.
Växjö tar däremot tillbaka dessa. Det är ibland en fråga om avvägning av tid som
krävs för att återställa hjälpmedlet till bruk för en ny omsorgstagare.
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Fråga ifrån ledamot: Vore det möjligt för t.ex. landsbygdsboende att köpa
hjälpmedel via personal på omsorgsförvaltningen?
Ulf Gustafsson svarar att det skulle bli svårt att avsätta personal till uppgiften.
Antingen har man produkter tillhanda och levererar, eller så får den enskilde
införskaffa. Enskilda lösningar blir för tidskrävande.
Fråga ifrån ledamot: Hur gör man i jämförbara kommuner? Önskemål lämnas om
omvärldsbevakning innan nytt beslut.
Ulf Gustafsson svarar att en omvärldsbevakning gjordes inför beslutet. Eventuellt
kan en uppdatering göras.
Synpunkt ifrån ledamot: Det är ett bestämt önskemål ifrån KPR att man går
tillbaka till förskrivning av enklare hjälpmedel.
Ledamöterna från pensionärsföreningarna är eniga om att anta denna ståndpunkt.
Marianne Paine tillägger att Socialdemokraterna röstade emot förslaget och inte
har sett någon anledning att ändra denna ståndpunkt.
§ 19 Nytt angående Hovslund
Ewa Ekman, förvaltningschef, presenterar sig för ledamöterna och informerar.
Ove Dahl, ansvarig för projektets genomförande, har tagit fram ett förslag som
ska upp till KSAU den 21 mars. Det finns en kravspecifikation angående
funktioner och ytor. Förskola, affärsverksamhet (dagligvaror), dagverksamheter,
BO IT-lägenhet, kontor för hemtjänstgrupp och hemsjukvård, seniorlots önskas,
likaså mellan 120 och 150 bostäder för äldre. Det föreslås bli en tävling för
utförande och ägande, och att sälja området i bolagsform är en möjlighet.
Fråga ifrån ledamot: Hur blir det med Pensionärernas Hus?
Ulf Hedin svarar att Pensionärernas Hus finns med bland önskemålen.
Omsorgsnämnden skickar med 300 000 kr för detta.
Fråga ifrån ledamot: Kommer det att finnas en restaurang?
Ewa Ekman svarar att detta går in under ”möteslokaler”.
Planen är en skyndsam annonsering. En jury bestående av olika delar av
kommunen kommer att bedöma förslagen i början av sommaren, som sedan går
till kommunstyrelsen igen efter sommaren.
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Fråga ifrån ledamot: Kommer det bli ett tillagningskök på Hovslund?
Ulf Hedin svarar att det blir en privat restaurang, inte ett kök som tillhör
måltidsorganisationen.
Förhoppningen är att påbörja byggarbete 2018.
Befintliga platser i särskilt boende hanteras nu. Uppdaterad information har gått
ut till boende och anhöriga efter efterfrågan. Viss oro finns, men de flesta verkar
trygga med att lösning kommer att finnas.
Fråga ifrån ledamot: Vart kommer flytten att gå? Finns det ett val?
Carola Dahlqvist svarar att kommunen tillämpar lagen om valfrihet i särskilt
boende. Platser på det boende som en omsorgstagare önskar flytta till finns
kanske inte omgående, men tomplatser uppstår över tid. Eftersom flytten inte är
omedelbar finns goda förutsättningar att få efterfrågad plats på sikt.
Synpunkt ifrån ledamot: Professor Yngve Gustafsson rekommenderar inte
barngrupper i anslutning till äldre av medicinska skäl. Barnen bär på smittor.
Fråga ifrån ledamot: I kommunala särskilda boenden har omsorgsförvaltningen
blockförhyrning av husen från kommunala bostadsbolag. Innebär detta att boende
får kompensation om inkomst, bostadsbidrag inte räcker till?
Carola Dahlqvist svarar att kommunen inte går in med pengar i sådana fall. Det
finns möjlighet att söka tillägg från Försäkringskassan, och i sista hand
ekonomiskt bistånd.
Fråga ifrån ledamot: Blir det inte större kostnad för kommunen om boende som
inte har råd flyttar till LoV-boende?
Fråga ifrån ledamot: Har man rätt att välja ett boende man vet att man inte har
råd med
Carola Dahlqvist svarar att i nuläget har det aldrig varit aktuellt att söka tillägg.
Ewa Ekman föreslår att en avgiftshandläggare bjuds in till nästa sammanträde för
att svara på alla frågor rörande detta.
Fråga ifrån ledamot: Om kön är lång, får flyttande från Hovslund förtur?
Ulf Hedin svarar att så är fallet, och hyresskillnader kompenseras.
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Carola Dahlqvist tillägger att det inte är helt korrekt att tala om förtur i alla fall.
Tilldelandet av platser är ju behovsstyrd.
Ulf Hedin tillägger att ingen tvingas att flytta i nuläget.
Ewa Ekman tillägger att det är många delar som påverkar, det beror t.ex. på när
nya LoV-boenden öppnar.
Fråga ifrån ledamot: Är det möjligt att redan nu ansöka om plats på Skärvet?
Carola Dahlqvist svarar att det går, men att det varit relativt få ansökningar
hittills. Flytten av omsorgstagare måste också samordnas med
personalförsörjningen. I nuläget är ingen flytt planerad förrän efter sommaren.
Man väntar med de mest omsorgskrävande för att hitta bästa möjliga lösning.
Fråga ifrån ledamot: Hur blir det med de tillfälliga platserna?
Ulf Hedin svarar att de i nuläget är kvar. En utredning om eventuell framtida
samling av tillfälliga platser är på gång.
Fråga ifrån ledamot: Hur många tomma platser finns det nu på Hovslund? Får
omsorgsförvaltningen kostnaden via blockförhyrningen?
Carola Dahlqvist svarar att det just nu är 21 tomma platser. Dessa fortsätter att
kosta omsorgsförvaltningen via blockförhyrningen.
Fråga ifrån ledamot: Det förekommer även blockförhyrning på Åbovägen och
Norrelid, hur blir det för de boende vid försäljningarna?
Ulf Hedin svarar att det ska bli så liten skillnad som möjligt. De boende har kvar
besittningsrätten för lägenheterna genom sina hyresavtal.
Fråga ifrån ledamot: Vad har hänt med personalen?
Carola Dahlqvist svarar att bemanningen på Hovslund är neddragen. De berörda
har erbjudits andra tjänster på omsorgsförvaltningen.
Ulf Hedin tillägger att behovet av personalen i verksamheten kvarstår, och detta
är man tydlig med mot personalen.
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§ 20 Ekonomi
Ewa Ekman informerar. Det är något större underskott än föregående år. I år
finns ingen reserv för demografiökningar. Däremot måste förvaltningen hålla en
del av sin budget i reserv för att täcka svikande skatteunderlag. Årets budget
lades före den försämrade prognosen. Större underskott märks hos hemtjänsten.
Ökade behov hos omsorgstagarna kan vara en bidragande orsak. Man följer
frågan noga under det första kvartalet och ser hur man går vidare efter mars
månads utfall.
Carola Dahlqvist tillägger att rekryteringssituationen blir svårare. Det är färre
ansökningar än förra året, särskilt till sommarjobb, som i sin tur var färre förra
året än året innan.
Fråga ifrån ledamot: Tidigare har man haft överskott i verksamheten. Är detta en
omsvängning?
Ewa Ekman svarar att det ju är en så kallad ”rak” budget som läggs. Alla
kostnader delas på tolftedelar och tidiga underskott är vanliga, men sen har det
ofta blivit överskott vid årsslut. Reserven för skatteunderlaget försvårar dock för
innevarande år.
Ulf Hedin tillägger att det inte varit någon uppräkning i budget för demografi, till
skillnad från tidigare år.
Satsningar görs med stimulansmedel, eget kapital, samt Kampradpengar.
Fråga ifrån ledamot: är det klart hur stimulansmedlen ska användas?
Ewa Ekman svarar att varit uppe på omsorgsnämndens arbetsutskott. 16 miljoner
har sökts vilket är hela delen av Växjö kommuns andel.
Carola Dahlqvist tillägger att satsningarna har föreslagits enligt tjänsteskrivelsen
till AU.
En kort redogörelse görs av de satsningar som beskrevs i omsorgsförvaltningens
förslag.
Fråga ifrån ledamot: Ingår helgdagar i de tre dagarna vid säker hemgång?
Carola Dahlqvist svarar ja. En stärkning i hemtjänsten görs för att möta upp.
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Fråga ifrån ledamot: Fortsätter stimulansmedlen 2018?
Ulf Hedin svarar att det inte går att veta ännu. Medlen är ej avsedda att användas
i ordinarie verksamhet, eftersom man inte vet hur länge de kommer fortsätta att
finnas.
Fråga ifrån ledamot: Hur fungerar det med bemanningen? Finns det ett intresse
att söka till att delta i tillfälliga satsningar?
Carola Dahlqvist svarar att det finns ett stort intresse för att delta från
personalens sida.
Fråga ifrån ledamot: Har stimulansmedlen beslutats om fram till 2019?
Ulf Hedin svarar att det har de, men det osäkra riksdagsunderlaget för regeringen
skapa oförutsägbarhet.
Fråga ifrån ledamot: Hur många tjänster omfattar satsningarna?
Carola Dahlqvist svarar att det varierar. För aktivitetshandledare är det 1 person
per boende.
Fråga ifrån ledamot: Motsvarar säker hemgång Alvesta kommuns satsning med
samma namn?
Ulf Hedin svarar ja.
Ewa Ekman tillägger att liknande satsningar finns i flera kommuner, men att
Alvesta är en tydlig förlaga.
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§ 21
Sammanträdestider för KPR hösten 2017
Förslag till sammanträdestider lämnas och antas. Varje datum är måndag efter
omsorgsnämndens arbetsutskott har sammanträtt. Tid kommer att vara 14.00.
Målsättning är att fortsätta myndighetsavdelningens konferensrum som
sammanträdeslokal.
KPR sammanträder följande datum:
4 september
16 oktober
20 november
11 december.

§ 22
Övrigt
Representant från KPR i styrgruppen för Seniorlots
Eva-Lisa Haggren utses till ordinarie representant, Kerstin Gadd till ersättare.
Ulf Hedin informerar om att rekrytering av projektledare pågår.
Program till informations- och dialogdag den 8 maj
Önskemål finns om att Harriet Kristensson, social samordnare i Ljungby
kommun, kommer och informerar om det kombinerade trygghets- och särskilda
boendet Åsikten. Frågan har ställts men hon har ännu inte svarar. Om Harriet inte
har möjlighet kan det säkert finnas någon annan som är lämplig att ge
information.
Utöver detta kommer Ove Dahl att närvara för att informera om mål och nuläge
med framtidens äldreboende på Hovslund.
Representanter för de kommunala bostadsbolagen ska bjudas in. Paula Eskilsson,
Vidingehem föreslås Vidingehem är intressanta då de planerar seniorboenden i
Sandsbro.

Nattillsyn via trygghetskamera
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Fråga ifrån ledamot: hur går man vidare?
Ulf Hedin svarar att försök gjorts dels via BO IT-lägenheten, dels hemma hos
omsorgstagare. Vissa önskar nu möjligheten även i fortsättningen. En
upphandling pågår, hela tjänsten för tillsyn via kamera, ej endast själva
kamerorna. Nattillsyn via trygghetskamera kommer att bli ett tillval för
omsorgstagarna när upphandlingen är klar och tjänsten införts.
Fråga ifrån ledamot: Hur mycket kommer upphandlingen kosta?
Ewa Ekman svarar att man får återkomma om detta och tillägger att kameran kan
ersätta besök. Det blir mindre störningar och möjliggör fler avstämningar av hur
det står till med omsorgstagaren.
Ulf Hedin tillägger att eventuellt kan det bli aktuellt med nattillsyn via kamera
även i särskilt boende.
Fråga ifrån ledamot: Hur många kameror kommer omsorgstagaren att få i
bostaden?
Ulf Hedin svarar att i nuläget rör det sig om en kamera för nattillsyn. På sikt är
det möjligt att det kan bli fler för den som önskar, och dessa kan då användas
t.ex. vid förfrågningar från anhöriga om omsorgstagaren inte har hörts av.
Ulf Hedin tillägger att det är viktigt att skilja tillsyn via kamera från t.ex. fast
övervakning i korridor vid särskilt boende. Vid det senare gäller samma
regelverk som t.ex. övervakning av butik eller offentlig plats.
Trafiksäkerhetsprogram:
KPR önskar delta i arbetet med att ta fram ett nytt trafiksäkerhetsprogram för
kommunen. Omsorgsförvaltningen skickar propå till tekniska förvaltningen om
detta. Ulf Hedin påminner om att ledamöterna har möjlighet att ta den här typen
av kontakter på egen hand. KPR är hela kommunens pensionärsråd.
En ledamot informerar om att ”Håll dig på benen”-gruppen blivit kallade av
tekniska förvaltningen, dock ej KPR. Man kommer att informera KPR genom
detta arbete.
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Fri sjukvård 85 +
Besök på Region Kronobergs vårdcentraler har blivit gratis för personer över 85
år. Är hemsjukvården inkluderad i detta, den ersätter ju ofta vårdcentral? Ska den
som inte kan ta sig till en vårdcentral behöva betala?
Ulf Hedin svarar att i nuläget är hemsjukvården inte avgiftsfri. Man får fundera
på detta. Det finns inte möjlighet att införa under 2017 på grund av budgetläget,
men eventuellt till nästa år. Detta är som så ofta ett problem när det finns mer än
en huvudman.
Synpunkt ifrån ledamot: Den kommunala hälso- och sjukvårdsavgiften ska ha
infört med anledning av att landstinget tog betalt. Den bör tas bort nu då det blivit
gratis.
Kampradpengar
Medel från Kampradstiftelsen ska användas till aktiviteter på särskilda boenden.
När kommer det igång? Hur är intresset? Görs satsningarna i hela kommunen?
Carola Dahlqvist svarar att det varit många ansökningar, varav flera sökande med
vård- och omsorgskompetens. Aktivitetshandledarna utvärderar vilka
omsorgstagare som behöver bryta ensamhet och isolering mest, särskilt på
helgerna. Intresset att börja är stort och personal som anställs till att delta anvisas
till det boende de bor närmast.
Tillgänglighet direkt
Det kommer att hållas ett direktmöte på tema tillgänglighet nästa onsdag. Vad
gäller det?
Ulf Gustafsson svarar att en bostadsanpassningshandläggare kommer att delta,
liksom kommunens samverkansråd med handikapporganisationerna samt från
omsorgsförvaltningen även omsorg funktionsnedsättning.
Frågor till Region Kronoberg om primärvård
Henrik Mohlin, sekreterare påminner att Regionen önskar en uppsättning
specifika frågor om man ska medverka på ett sammanträde för att informera om
primärvården.
Henrik Mohlin delar ut tryckta exemplar av omsorgsförvaltningens internbudget
samt kommunens mångfaldsprogram.

Mötet avslutas kl. 17:00
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