
 Sammanträdesprotokoll 
Omsorgsnämnden 
2022-03-30 

 

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 

Plats och tid Växjösalen, kl. 13:57-18:20 

Beslutande  
Ledamöter 

 
Ulf Hedin (M), Ordförande 
Anna Zelvin (KD), 1:e vice ordförande 
Julia Berg (S), 2:e vice ordförande 
Alexander Modell (M) 
Suzanne Frank (M) 
Monica Lindfors (M), tjänstgörande ersättare för Anna  
Gustbée (M), §§ 13-15 
Anna Gustbée (M), §§ 16-24 
Margareta Jonsson (C) 
Lars Rejdnell (L) 
Guje Larsson (MP), tjänstgörande ersättare för Gunnel  
Jansson (MP) 
Fitim Krasniqi (S), tjänstgörande ersättare för Alije Mikullovci  
Kera (S) 
Andreas Liljenberg (S) 
Erika Lagergren (S) 
Anders Westin (S) 
Carin Högstedt (V) 
Pernilla Wikelund (SD) 
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Monica Lindfors (M), §§ 16-24 
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Justerade paragrafer §§ 13-24 
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§ 13 Dnr 2021-00064 
 

Beslut gällande medborgarförslag om ändring av 
kollektiva till privata adresser på särskilda boenden 

Omsorgsnämndens beslut 
1. Omsorgsnämnden tackar för medborgarförslaget men beslutar att 
avslå det eftersom det kan väntas att mängden post som passerar 
genom kommunens särskilda boenden kommer minska snarare än öka. 
Ett införande av privata adresser skulle sannolikt inte innebära någon 
förändring av vilka rutiner som verksamheten behöver ha för hantering 
av de boendes post. Eftersändning hanteras vid behov av boendenas 
personal och detta bedöms sammantaget fungera väl. 
Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att se över och 
förbättra informationen som ges till anhöriga och företrädare inför 
inflyttning till särskilt boende.   
 
Reservation 
Ledamöterna i Socialdemokraterna reserverar sig emot beslutet och 
lämnar följande skriftliga reservation: 
 
Det finns idag ingen garanti för att den som bor på ett särskilt boende får 
en privat adress med egen brevlåda. Därför ville Socialdemokraterna att 
medborgarförslaget skulle besvaras med att förvaltningschefen fick i 
uppdrag att garantera rätten till en brevlåda och privat adress för de som 
bor på särskilt boende. För oss handlar det om rätten till integritet och 
synen på även äldre människor har rätt till självbestämmande. Med 
anledning av ovanstående reserverar sig de socialdemokratiska 
ledamöterna mot beslutet taget i ärende tre på nämnden den 30 mars 
2022. 
 
Pernilla Wikelund (SD) reserverar sig emot beslutet och lämnar följande 
skriftliga reservation: 
 
Sverigedemokraterna delar förslagsställarens uppfattning att Växjö 
kommuns alla särskilda boenden ska respektera personlig integritet, 
rättighet och frihet att själv eller via ombud kunna hantera och/eller 
eftersända post. Förslagsställaren beskriver att förfogandet över egen 
brevlåda inte ses som eller är ett problem på alla Växjös särskilda 
boenden. Sverigedemokraterna ser frågan som en ren integritetsfråga och 
del i den boendes rätt till självbestämmande. Vi instämde idag därmed 
med redan lagda yrkanden som gick i samklang med 
Sverigedemokraternas åsikt dvs vi önskade se ett annat svar 
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till förslagsställaren som innebär att verka tillmötesgående enligt 
medborgarförslaget. 
 
Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för Julia 
Bergs (S) yrkande. 
 
Bakgrund 
Inlämnat förslag 
En medborgare har inlämnat ett medborgarförslag om att i 
förekommande fall ändra postadresserna för omsorgstagare med plats i 
särskilt boende från en så kallad kollektiv adress till privata adresser för 
var och en av de boende. 
Enligt förslagsställaren innebär användandet av kollektiva adresser 
bland annat att det inte är möjligt att genom Svensk Adressändring 
begära eftersändning av en boendes post, till exempel till en närstående 
alternativt till en god man eller förvaltare. 
Detta innebär att medarbetarna på boendet lägger ett inte obetydligt 
extra arbete i onödan med posthanteringen för de boende som annars 
skulle kunna lösas enkelt genom att den eftersändes direkt till 
närstående, god man eller förvaltare. 
Det innebär också att post med jämna mellanrum blir försenad till den 
som skall hjälpa till med den, och att den boende därför får 
förseningsavgifter på fakturor i onödan. Dessutom innebär det. enligt 
förslagsställaren, att tanken att boendet på ett särskilt boende skall vara 
ett eget boende för personen som bor där inte fungerar, eftersom man 
inte kan styra över sin egen post. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget till 
omsorgsnämnden för beslut. 
 
Omsorgsförvaltningens rutiner för posthantering i särskilt boende 
Inför inflyttning lämnas information om vikten av att begära 
adressändring. Vid behov går enheten igenom med berörda vilka 
önskemål som finns kring posthantering och vidaresändning av post. 
Det vanligaste är att gode män och förvaltare själva hämtar posten vid 
ett månatligt besök, men det förekommer även att personalen samlar 
ihop posten och skickar den vidare i ett kuvert. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 11/2022 föreslagit omsorgsnämnden att besluta 
följande: 
 

1. Omsorgsnämnden tackar för medborgarförslaget men beslutar att 
avslå det eftersom det kan väntas att mängden post som passerar 
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genom kommunens särskilda boenden kommer minska snarare än 
öka. Ett införande av privata adresser skulle sannolikt inte 
innebära någon förändring av vilka rutiner som verksamheten 
behöver ha för hantering av de boendes post. Eftersändning 
hanteras vid behov av boendenas personal och detta bedöms 
sammantaget fungera väl. 

2. Omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att se över och 
förbättra informationen som ges till anhöriga och företrädare inför 
inflyttning till särskilt boende.   

 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 9 mars redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att för att 
kunna använda privata postadresser måste boendet tillhandahålla en 
egen postlåda för varje omsorgstagare så att posten kan sortera och dela 
ut post till adressen individuellt. I nuläget levereras istället all post till 
boendet i en gemensam försändelse och sorteras sedan av personalen 
som delar ut den till de boende eller vid behov ser till att fakturor och 
liknande eftersänds till den som hanterar den boendes ekonomi. Det är 
möjligt att ombesörja med eftersändning av post innan den boende 
flyttar till sin plats på det särskilda boendet. Det finns även minst två 
andra sätt att ändra leveransadress för vissa typer av post: 
 

• För att ge den boende en privat adress för post ifrån myndigheter 
är det möjligt att kostnadsfritt registrera en särskild adress hos 
Skatteverket. 

• För att få fakturor till en annan adress än boendet är det möjligt 
att kontakta berörd leverantör och be dem ändra 
faktureringsadress 

 
Förslagsställaren har återkopplat att hens erfarenhet av Skatteverkets 
särskilda adresser är att de inte fungerar som avsett då flertalet företag 
inte uppmärksammar att de finns. 
 
I takt med att allt fler personer använder sig av betalningslösningar som 
inte kräver hantering av en pappersfaktura, till exempel autogiro eller e-
faktura, så kommer troligtvis mängden post som behöver eftersändas till 
företrädare troligtvis att minska snarare än öka i framtiden. Privata 
adresser skulle underlätta för de anhöriga och företrädare som vill 
beställa eftersändning efter flytt till boendet, men för övriga som inte 
beställt eftersändning skulle personalen istället behöva kontrollera 
brevlådorna för att säkerställa att ingen viktig post blir liggande. Den 
totala mängden post som kommer till de boende kan variera, men det 
rör sig normalt om ett mindre antal kuvert per dag till några boende 
vilket är enklare att ha uppsikt över med kollektiv leverans. När det 
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gäller post som inte kräver eftersändning, som brev och tidningar skulle 
ett införande av individuella brevlådor inte innebära någon större 
förändring av hur mycket post som boendets personal måste dela ut. 
Flertalet av de boende på ett särskilt boende har normalt inte förmåga 
att själva ta emot sin post.  
 
Information ifrån omsorgschef för verksamhetsområde särskilda 
boenden samt enhetschef vid myndighetsavdelningen. 
 
Muntlig information ifrån Svensk Adressändring 
 
Kontakt med förslagsställaren 
 
Yrkanden 
Julia Berg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V), Pernilla  
Wikelund (SD) samt Fitim Krasniqi (S): 
 
Omsorgsnämnden besvarar medborgarförslaget med att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att säkerställa rätten till en privat adress 
och brevlåda i särskilt boende. 
 
 
Ulf Hedin (M) med instämmande av Anna Zelvin (KD): 
 
Bifall till arbetsutskottet förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande godkänner följande beslutsordning för omröstningen: 
Ja för bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej för bifall till Julia Berg (S) yrkande. 
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Omröstningsresultat 
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag med 8 ja-röster mot 7 nej-röster. 
 
Ledamöter 
 

Ersättare som 
tjänstgör 

Ja- 
röst 

Nej- 
röst 

Avstår 

Anna Zelvin (KD)  JA 
 

 
Julia Berg (S)  

 
NEJ  

Alexander Modell (M)  JA   
Suzanne Frank (M)  JA   
Anna Gustbée (M) Monica Lindfors (M) JA   
Margareta Jonsson (C)  JA   
Lars Rejdnell (L)  JA   
Gunnel Jansson (MP)  Guje Larsson (MP) JA   
Alije Mikullovci Kera (S) Fitim Krasniqi (S)  NEJ  
Andreas Liljenberg (S)   NEJ  
Erika Lagergren (S) 

 
 NEJ  

Anders Westin (S)   NEJ  
Carin Högstedt (V)   NEJ  
Pernilla Wikelund (SD)  

 
NEJ  

Ulf Hedin (M), ordförande  JA   
Omröstningsresultat  8 7  

 

 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige 
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§ 14 Dnr 2022-00017 
 

Information och utbildning till omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Madelene Johansson, kvalitetscontroller, samt Carola Dahlqvist, 
omsorgschef för omsorg funktionsnedsättning, informerar om 
genomförda brukarundersökningar hos kommunala och privata utförare 
inom verksamhetsområde funktionsnedsätting. 
 
Åsa Spjutare, socialt ansvarig samordnare, informerar om 
omsorgsnämndens kvalitetsberättelse. Detta är första gången det 
skrivits en kvalitetsberättelse över verksamheten, och dokumentet 
förväntas vidareutvecklas kommande år. 
 
Maria Persmark Ahlström, handläggare för bostadsanpassningsbidrag, 
informerar om hur redovisningen av fattade delegationsbeslut gällande 
bostadsanpassningsbidrag fungerar. 
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§ 15 Dnr 2022-00024 
 

Omsorgsnämndens ekonomiska månadsrapporter, 
inklusive rapport från omsorgschef för särskilda 
boenden 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden fastställer ekonomisk månadsrapport till och med 
februari 2022. 
 
Bakgrund 
Nicklas Norman, förvaltningscontroller, redovisar nämndens 
ekonomiska utfall till och med februari med helårsprognos.  
 
Mathilda Eriksson, omsorgschef för särskilda boenden, ger tillsammans 
med Lars Olsén, controller, en redovisning av det ekonomiska utfallet 
inom sitt verksamhetsområde.   
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§ 16 Dnr 2022-00013 
 

Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.   
 
Bakgrund 
Omsorgsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till 
utskott, nämndens ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden 
tagen delegationsordning. Beslut som fattas med stöd av delegationen 
ska redovisas till nämnden.    
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§ 17 Dnr 2022-00016 
 

Meddelanden till omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Redovisning av inkomna och upprättade skrivelser, beslut, rapporter, 
vidtagna åtgärder och protokoll.        
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§ 18 Dnr 2022-00021 
 

Rekvirering av statsbidrag inom omsorgsnämndens 
verksamhetsområde 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att rekvirera de 
statsbidrag som finns att söka och att hitta lämpliga insatser, som till 
exempel att utveckla arbetet gällande schemaläggning och delade turer, 
projekt och/eller satsningar samt att verkställa dessa. Återrapporteras 
till nämnden löpande. 
Reservation 
Ledamöterna i Socialdemokraterna reserverar sig emot beslutet till 
förmån för eget yrkande. 
 
Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för Anders 
Westins (S) yrkande. 
 
Bakgrund 
Omsorgsnämnden har uppmärksammat tillgången till statliga 
stimulansmedel som kan användas för att finansiera satsningar inom 
nämndens verksamhetsområde.  
Det aktuella ärendet gäller följande statsbidrag: 
 

• Statsbidrag för 2022 för att främja ett hållbart arbetsliv inom 
vård och omsorg (återhämtningsbonusen) – medel fördelas 
efter ansökan (återbetalas) 

• Äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i 
fokus - 1 384 364 kr (återbetalas) 

• Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
(äldresatsningen) – 34 255 009 kr (återbetalas) 

• Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården 
och omsorgen om personer med demenssjukdom – 5 212 998 
kr (återbetalas) 

• Äldreomsorgslyftet 2022 - 14 481 120 kr (återbetalas) 
• Statsbidrag till kommunerna för att öka 

specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg 
om äldre samt vård och omsorg om personer med 
demenssjukdom - 246 370 kr (inget återkrav) 

• Habiliteringsersättning - 3 094 646 kr (återbetalas) 
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Utöver ovanstående tilldelas Växjö kommun, medel inom 
Överenskommelsen God och Nära vård. I nuläget är det inte klart hur 
mycket pengar kommunen erhåller. Bidragen ska användas under 2022.   
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 28 mars redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. I tjänsteskrivelsen har statsbidrag 
för habiliteringsersättning tillkommit. 
 
Arbetsutskottet har i § 12/2022 föreslagit omsorgsnämnden att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att rekvirera de statsbidrag som finns att 
söka och att hitta lämpliga insatser, projekt och/eller satsningar samt 
att verkställa dessa.    
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 8 mars redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att de 
angivna statsbidragen är relevanta för omsorgsnämndens verksamhet 
och prioriteringar och bedöms kunna omsättas i projekt i verksamheten. 
 
 
Yrkanden 
Guje Larsson (MP) med instämmande av Anna Zelvin (KD), Pernilla 
Wikelund (SD), Margareta Jonsson (C), Lars Rejdnell (L) samt Alexander 
Modell (M): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: 
 
Omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att rekvirera de 
statsbidrag som finns att söka och att hitta lämpliga insatser, som till 
exempel att utveckla arbetet gällande schemaläggning och delade turer 
projekt och/eller satsningar samt att verkställa dessa. Återrapporteras 
till nämnden löpande. 
 
 
Anders Westin (S) med instämmande av Carin Högstedt (V), Julia Berg (S) 
samt Fitim Krasniqi (S): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: 
 
Statsbidrag för 2022 för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och 
omsorg ska användas för att ta bort de delade turerna. 
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Beslutsordning 
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Guje Larssons (MP) yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
Ordförande godkänner följande beslutsordning för omröstningen: 
Ja för bifall till Guje Larssons (MP) yrkande. 
Nej för bifall till Anders Westins (S) yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar enligt Guje  
Larssons (MP) yrkande med 9 ja-röster mot 6 nej-röster. 
 
Ledamöter 
 

Ersättare som 
tjänstgör 

Ja- 
röst 

Nej- 
röst 

Avstår 

Anna Zelvin (KD)  JA 
 

 
Julia Berg (S)  

 
NEJ  

Alexander Modell (M)  JA   
Suzanne Frank (M)  JA   
Anna Gustbée (M)  JA   
Margareta Jonsson (C)  JA   
Lars Rejdnell (L)  JA   
Gunnel Jansson (MP)  Guje Larsson (MP) JA   
Alije Mikullovci Kera (S) Fitim Krasniqi (S)  NEJ  
Andreas Liljenberg (S)   NEJ  
Erika Lagergren (S) 

 
 NEJ  

Anders Westin (S)   NEJ  
Carin Högstedt (V)   NEJ  
Pernilla Wikelund (SD)  JA   
Ulf Hedin (M), ordförande  JA   
Omröstningsresultat  9 6  
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§ 19 Dnr 2022-00020 
 

Patientsäkerhetsplan för 2022 med 
patientsäkerhetsberättelser för 2021 

Omsorgsnämndens beslut 
1. Omsorgsnämnden fastställer nämndens 

patientsäkerhetsberättelse för 2021 
2. Omsorgsnämnden fastställer patientsäkerhetsplan för 2022 
3. Omsorgsnämnden godkänner inlämnade 

patientsäkerhetberättelser för 2021, med patientsäkerhetsplaner 
för 2022, från externa utförare     

 
Bakgrund 
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är varje vårdgivare skyldig att 
varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 
 

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 
kalenderår 

2. Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, 
och  

3. Vilka resultat som har uppnåtts 
 

I patientsäkerhetsberättelsen ska även ingå en patientsäkerhetsplan för 
kommande år. Berättelse och plan ska antas senast den 1 mars men årets 
arbete har försenats på grund av pågående pandemihantering.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 13/2022 föreslagit omsorgsnämnden att fastställa 
omsorgsnämndens patientsäkerhetsberättelse för 2021, respektive 
patientsäkerhetsplan för 2022, samt att godkänna inlämnade 
patientsäkerhetberättelser för 2021, med patientsäkerhetsplaner för 
2022, från externa utförare. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 8 mars redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 
Patientsäkerhetsberättelse för omsorgsnämnden 2021  
Förslag till patientsäkerhetsplan för 2022 
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Patientsäkerhetberättelser för 2021, med patientsäkerhetsplaner för 
2022, från externa utförare: 
 

• Attendo LSS 
• Attendo Vikaholmsallén 
• Attendo Vintervägen 
• Attendo Åbovägen 
• Elme Hemvård 
• Humana LSS 
• Humana Södra Järnvägsgatan 
• Kronobergs Hemvård 
• Linné Hemvård 
• Norlandia Norrelid 
• Nytida Ingelstad 
• Nytida Källreda 
• Nytida Växjö 

 
Yrkanden 
Anna Zelvin (KD): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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§ 20 Dnr 2022-00011 
 

Revidering av omsorgsnämndens 
delegationsordning 

Omsorgsnämndens beslut 
1. Omsorgsnämnden beslutar att delegera rätten för attest av 

fakturor enligt upprättad attestförteckning. Där beslut finns om 
tjänstgöring som tillförordnad eller vikarie övertas också 
ansvaret från ordinarie beslutsattestant.  

 
2. När nya befattningar inrättas samt vid förändring av 

beloppsgräns, tas ett nytt beslut av nämnd. 
 

3. Punkt 1.1 i omsorgsnämndens delegationsordning stryks och 
övriga punkter i avsnittet ’Ekonomi- och upphandlingsärenden’ 
numreras om följdenligt.    

 
4. Omsorgsnämnden delegerar rätten att besluta om anmälan till 

Skatteverket vid felaktig folkbokföring till enhetschefer vid 
förvaltningen. Delegationen läggs till i avsnittet ’Övergripande 
ärende’ som punkt 7.22 . 

 
5. Omsorgsnämnden ändrar delegat för beslutspunkterna 3.12 och 

3.13, avseende beslut om nedsättning eller befrielse från avgift i 
avsnittet ’Myndighetsutövning – beslut enligt socialtjänstlagen’. 
Delegat ändras från avdelningschef vid myndighetsavdelningen 
till enhetschef vid myndighetsavdelningen. 

 
3.12 Beslut om nedsättning av eller 

befrielse från avgift enligt 

nämndens riktlinjer med belopp 

uppgående till högst 1.0 

basbelopp per ärende och år. 
3.13 Beslut om nedsättning av avgift 

(SoL och HSL) när den enskilde 

saknar insikt i de allvarliga 

negativa konsekvenser av social 

och/eller medicinsk karaktär som 

utebliven hjälp skulle medföra. 
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6. Delegat för att bevilja och avslå ansökan om kommunalt 
bostadstillägg ändras till myndighetsavdelningens 
avdelningschef. 

 
Bakgrund 
Ny attestordning  
Varje nämnd ska utse befattning som har rätt att attestera fakturor. 
Attesträtten ska knytas till person eller befattning med angivande av 
eventuella begränsningar. Av attestförteckningen skall även framgå 
inom vilken beloppsgräns attestering får ske. 
I nuläget fattar förvaltningschef delegationsbeslut om vilka specifika 
anställda vid förvaltningen som ska vara attestanter (se exempel i 
dokumentet Beslutsattestanter OF jan 2021). Besluten är i praktiken 
knutna till attestanternas befattning. En delegerad attestförteckning 
knuten till roll i stället för person förenklar hanteringen väsentligt. 
 
Anmälan vid felaktig folkbokföring 
Som huvudregel är myndigheter skyldiga att underrätta Skatteverket om 
fel i folkbokföringen. Med myndigheter avses statliga myndigheter, 
kommuner och regioner. Uppgifterna i folkbokföringsdatabasen är till 
för hela samhällets behov. Uppgifterna ligger till grund för bland annat 
utbetalningar från välfärdssystemen, befolkningsstatistik, 
samhällsplanering och forskning. Därför är det viktigt att uppgifterna i 
folkbokföringen är riktiga. Att myndigheter informerar Skatteverket när 
de upptäcker möjliga fel i folkbokföringen ligger i både den enskilda 
medborgarens och hela samhällets intresse. 
Huvudregeln är att underrättelseskyldigheten omfattar alla 
myndigheter. En sådan underrättelse behöver dock inte lämnas om 
särskilda skäl talar mot det. Varje myndighet måste självständigt bedöma 
vad som kan vara ett sådant särskilt skäl. 1 
 
Delegat för beslut om nedsättning av avgift eller avgiftsbefrielse 
Sedan befattningen enhetschef infördes vid omsorgsförvaltningens 
myndighetsavdelning har dessa även övertagit arbetsuppgifter och 
delegationen för i huvudsak samtliga myndighetsbeslut som tidigare 
fattats av avdelningschef. Även beslut om reducerad avgift bör nu 
överföras till enhetschef då avgiftshandläggarna ingår en 
handläggargrupp som är underställd enhetschef. 
 
Delegat för beslut om kommunalt bostadstillägg 
Kommunalt bostadstillägg har avskaffats men betalas ut i ett fåtal fall till 
personer med giltigt bifallsbeslut sen tidigare. Att byta delegat är en del 
av överförandet av vissa ansvarområden från omsorgsförvaltningens 
utvecklingsavdelning till myndighetsavdelningen. 
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 14/2022 föreslagit omsorgsnämnden att besluta 
om föreslagna ändringar i omsorgsnämndens delegationsordning, där 
endast enhetschef för myndighetsavdelningen angetts som dlegat för 
anmälan av felaktig folkbokföring. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 14 mars redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 
Attestantförteckning på rollnivå - förslag 2022 
 
Beslutsattestanter OF jan 2021 
 
 
Yrkanden 
Suaznne Frank (M): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 

Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen - 
ekonomiavdelningen - shared service center) 
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§ 21 Dnr 294792 
 

Förvaltningschefen informerar 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 

• Nuläge runt Covid-19: fjorton omsorgstagare och två 
medarbetare har konstaterad smitta. Länsstyrelsen har upphört 
att begära lägesrapporter ifrån kommunerna.  

• Säkerhet- och beredskapsplan för flyktingmottagande: 
kommunen inventerar möjliga evakueringsboenden. Rutin tas 
fram för att hantera ansökan och insatser för flyktingar med 
behov av vård och omsorg, vilket kan förmedlas via 
Migrationsverket. Ett möte kommer att hållas med Funkibator 
angående deras verksamhet att bistå flyktingar med 
funktionsnedsättningar. 

• Kontinuitetsplanering för verksamheten görs. 
• Kommunens HR-avdelning ser över rutin och underlag för beslut 

angående krigsplacering av personal.  
• Planering inför sommarledighet 2022:  

o I nuläget ser äldreomsorgen ut att ha vissa svårigheter för 
verksamheter på landsbygden 

o Ännu kvarstår många vakanta tjänster inom omsorg 
funktionsnedsättning. Kontakt är tagen med 
utbildningsförvaltningen angående att anställa 
elevassistenter i verksamheten. 

o Förfrågan kommer göras om möjligheten att rekrytera 
kompetent personal bland nyanlända 

o Sjuksköterskeavdelningens planering är ännu inte säkrad 
o Myndighetsavdelningen och kommunrehab är klara 

• Prognos ifrån Sveriges Kommuner och Regioner angående 
välfärdens kommande behov och rekryteringssläge 

• Nuläge runt ansökningar och verkställande av ärenden inom 
hemvård respektive särskilt boende 

• Bevakning i media: 
o Bevakning gällande en avvikelse angående tyst larm i 

ordinärt boende 
o Artiklar gällande avvikelserapport från hemvårdens 

nattpatrull, i samband med dessa har det framkommit att 
sekretesskyddade handlingar har överlämnats från 
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medarbetare på ett sätt som bedöms gå utöver 
meddelandefriheten 

• Utredningar enligt Lex Sarah: 
o En utredning av avvikelserapport från hemvårdens 

nattpatrull är slutförd och händelsen kommer inte att 
anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

o En utredning gällande en avvikelse angående tyst larm i 
ordinärt boende kommer att anmälas till IVO 

• Redovisning av omsorgsförvaltningens senaste resultat för 
medarbetarnas svar i kommunens återkommande 
Temperaturmätare 
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§ 22 Dnr 294794 
 

Information från ledamöter 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Ulf Hedin (M), ordförande samt Anna Zelvin (KD), förste vice ordförande, 
informerar om studiebesök vid Dalbo och Sommarvägens hemvård.    
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§ 23 Dnr 298215 
 

Frågor ifrån ledamöter och ersättare 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Per Jodenius (S) efterfrågar vilka lärdomar kommunen kan dra med 
anledning av artikel om oegentligheter vid privat hemvårdsföretag i 
Uppsala kommun, samt vilket förfarande som finns vid uppsägning av 
avtal med privat utförare. 
 
Ewa Ekman, förvaltningschef, svarar att det har gjorts granskningar om 
det förekommit omotiverade skillnader mellan privata och kommunala 
utförare, men detta har aldrig påvisats. Däremot har det tidigare 
förekommit bristande rapportering av utförda hälso- och 
sjukvårdsinsatser. 
  
Vid uppsagt avtal tillfrågas berörda omsorgstagare att göra ett nytt val 
av utförare. Vid behov fördelas verkställande av insatser tillfälligt upp på 
kommunala hemvårdsgrupper. 
 
 
Pernilla Wikelund (SD) efterfrågar rapportering från arbetet med 
parlamentarisk grupp kring boendegaranti för äldre. 
 
Ulf Hedin (M), ordförande, samt Anna Zelvin (KD), förste vice 
ordförande, svarar att uppdraget är rapporterat i kommunstyrelsen. 
Beslut har fattats om att omsorgförmedlingen kan förmedla tillgängliga 
lägenheter för individer som får avslag på ansökan om särskilt boende. I 
nuläget finns ingen juridisk möjligheter att göra en kommunal bostadskö 
som premierar ålder. 
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Ulf Hedin (M), ordförande, lämnar svar på två skriftliga frågor från Carin 
Högstedt (V): 
 

1. Hur ser beredskapen ut för omsorgsnämndens möjligheter att möta 
många flyktingar, hur många vet vi inte i dagsläget, men 
beredskapen kan även långsiktigt behöva räkna med mottagande 
av klimatflyktingar såväl som krigsflyktingar. Så hur är 
beredskapen kortsiktigt och långsiktigt? 

 
Migrationsverket är ansvariga för mottagande av människor på flykt. 
Samarbeten krävs med Länsstyrelsen, Region Kronoberg och Växjö 
kommun. Mottagning av flyktingar och iordningsställande av 
evakueringsboende i kommunen hanteras centralt i kommunkoncernen. 
Det är huvudsakligen i samarbete mellan bostads- och 
fastighetsbolagen, lokalförsörjningsenheten och förvaltningen arbete 
och välfärd i nuläget. 
 
För flyktingar som är i behov av omsorg på grund av 
funktionsnedsättning, ålder, sjukdom, görs en bedömning av 
Migrationsverket. De som behöver omsorg tar omsorgsförvaltningen 
hand om. De som har behov av sjukvård kan hemsjukvården hjälpa under 
förutsättning att det finns en ansvarig läkare. Migrationsverket ansvarar 
men omsorgsförvaltningen kan utföra omsorg och vård om så önskas. 
Inom omsorgsförvaltningen arbetar vi i nuläget inte med planering av 
flyktingboende för de som inte är i behov av omsorg. 
 
 
Fitim Krasniqi (S) frågar om Migrationsverket har kostnadsansvar för 
nyanlända även vid behov av vård och omsorg. 
 
Ulf Hedin (M) bekräftar att så är fallet. 
 
 

2. Hur ser avtalen mellan läkare och kommunens särskilda boenden 
och hemvården? Skrivs de mellan läkare på vårdcentral och varje 
särskilt bonde eller hemvårdsgrupp? Eller hanteras de centralt? I 
Sverige finns ett märkligt mönster att kommuner inte får anställa 
läkare, men får tjänsten. Jag har hört från ett särskilt boende i 
kommunen att där är de väldigt nöjda med sin läkare, som är 
densamma år efter år. Men hur är det generellt?  

 
Avtalen skrivs mellan varje kommunal hemsjukvårdsenhet (hemsjukvård 
ordinärt boende, hemsjukvård särskilt boende eller hemsjukvårdsenhet i 
omsorg funktionsnedsättning) och vårdcentralen som de samarbetar 
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med. Avtalen följs upp minst en gång om året samt vid behov. De privata 
särskilda boendena har avtal på samma sätt som kommunala. Det har 
inte den privata hemsjukvården i ordinärt boende.  
 
Vid avtalsuppföljningarna deltar medicinskt ansvarig sjuksköterska, som 
är sammankallande, chef för sjuksköterske-verksamheten, sjuksköterska 
eller sjuksköterskor, verksamhetschef och avdelningschef på 
vårdcentralen och läkare. Vid uppföljningen gås det igenom hur en rad 
olika rutiner för samverkan fungerar, resultat i palliativregistret, antal 
läkemedelsgenomgångar - enkla och i team - och om patienterna har 
fått träffa läkare minst en gång per år.  
 
Det är olika hur bra vårdcentralerna är bemannade. De flesta kan 
tillhandahålla bra kontinuitet, men ibland så har de många hyrläkare 
inne och då kan det någon period bli lite sämre. De gör så gott de kan 
med de resurser de har. 
 
Ewa Ekman, förvaltningschef, tillägger att omsorgstagare har fortsatt 
möjlighet att göra ett vårdval och till exempel fortsätt ha kontakt med 
tidigare vald läkare. 
 
 
Lars Rejdnell (L) frågar hur ofta avtalen följs upp. 
 
Ewa Ekman, svarar att detta görs årligen men att det är möjligt att det 
skulle kunna göras vartannat år. 
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§ 24 Dnr 294793 
 

Övrigt 

Omsorgsnämndens beslut 
Vid dagens sammanträde fanns inget att behandla vid denna 
mötespunkt. 
 


