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_____________________________________________________________
Bevis om anslag av protokoll
omsorgsnämndens protokoll från sammanträdet 2019-04-24 är justerat.
Anslagsdag

2019-05-08

Anslaget tas ner

2019-05-31

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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§ 33

Dnr 2019-00015

Information och utbildning till omsorgsnämnden 2019
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Ewa Ekman, förvaltningschef, informerar om statens offentliga utredning
kring god nära vård och framtida uppdrag och resurser för den kommunala
hälso- och sjukvården.
Ewa Ekman, och Ulf Gustafsson, avdelningschef för kommunrehab,
informerar om kommunrehabs uppdrag, arbetssättet vardagsrehabilitering,
samt fördelar och nackdelar med verksamheten dagrehab vid Evelid.
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§ 34

Dnr 2019-00023

Omsorgsnämndens ekonomiska månadsrapport
Omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgsnämnden fastställer ekonomisk månadsrapport för mars
2019.
2. Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att undersöka
hur andra större städer jobbar med att hålla kostnader för insatser
enligt LSS och SFB i fas med sin referenskostnad för dessa
insatser.
Bakgrund
Ulrika Örnström, avdelningschef för ekonomi, informerar om
omsorgsnämndens ekonomiska utfall till och med mars 2019.
Yrkanden
Ulf Hedin (M):
Bifall till förvaltningschefens förslag med följande tillägg
2. Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att undersöka
hur andra större städer jobbar med att hålla kostnader för insatser
enligt LSS och SFB i fas med sin referenskostnad för dessa
insatser.
Beslutsordning
Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.
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§ 35

Dnr 2019-00013

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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§ 36

Dnr 2019-00014

Meddelanden till omsorgsnämnden 2019
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Redovisning av inkomna och upprättade skrivelser, beslut, rapporter,
vidtagna åtgärder och protokoll.
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§ 37

Dnr 2018-00065

Skrivelse till omsorgsnämnden ifrån Tomas Thornell (S) och
Malin Lauber (S) om utredning av avtals- eller lagbrott i samband
med polisanmälan av anonym skrivelse
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden besvarar skrivelsen enligt förvaltningschefens utredning.
Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att genomföra föreslagen
åtgärd att genom särskild skrivelse till Attendo påpeka att ett avtalsbrott är
begånget.
Bakgrund
Malin Lauber (S) och Tomas Thornell (S) har lämnat in en skrivelse till
omsorgsnämnden om utredning av avtals- eller lagbrott i samband med
polisanmälan av anonym skrivelse (bilaga 1).
Med anledning av skrivelsen gav omsorgsförvaltningen juridiska enheten vid
Växjö kommun i uppdrag att utreda om Attendo brutit mot avtal eller lag i
samband med polisanmälan av en skrivelse. Juridiska enheten har upprättat
en promemoria som utreder dessa förhållanden.
Omsorgsförvaltningen har också skickat en förfrågan om yttrande till
Attendo med anledning av skrivelsen. Attendo har inkommit med svar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 23/2019 föreslagit omsorgsnämnden att besvara
skrivelsen enligt förvaltningschefens utredning samt att uppdra åt
förvaltningschefen att genomföra föreslagen åtgärd att genom särskild
skrivelse till Attendo påpeka att ett avtalsbrott är begånget.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 4 april redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
kommunjuristens bedömning är att ett avtalsbrott är begånget och att detta
ska påpekas för Attendo i särskild skrivelse. Någon sanktion enligt avtalet,
med anledning av detta avtalsbrott, bedöms inte som möjlig att vidta då det
är fråga om en enstaka händelse
Promemoria ifrån kommunjurist
Attendos yttrande
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§ 38

Dnr 2019-00027

Revidering av omsorgsnämndens vägledning för
Socialtjänstlagen
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden fastställer den reviderade ”Vägledning SoL” att gälla från
och med 2019-05-01
Reservation
Ledamöterna i (S) reserverar sig emot beslutet till förmån för Andreas
Liljenbergs (S) yrkande.
Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet och lämnar följande
skriftliga reservation:
Vänsterpartiet hade ca 10 ändringsförslag i ärende Vägledning SOL
(Socialtjänstlagen) på omsorgsnämndens sammanträde 24/4. Två bifölls,
resten avslogs av den blågröna majoriteten. Våra förslag gick ut på att
något mindre styra i detalj och lämna bedömningar till personalens
kompetens och individens behov. Således blev det ja till att ta bort förslaget
att den som behöver hjälp med av- och påklädning ska få det ”i rimlig
omfattning”. Samma när det gäller hjälp med förflyttning, ”i rimlig
omfattning”.
Men det blev nej till att få hjälp av hemtjänsten med matlagning i hemmet
utom i rehabiliterande syfte eller vid undernäring. Vi tyckte att ”påtaglig oro
och ensamhet” också skulle kunna vara skäl att laga mat med en vårdtagare.
Vi fick också nej till att ge alla över 90 möjlighet till särskilt boende om de
så önskar, utan biståndsbedömning. Vi ville stryka kravet att ledsagning (t ex
för synskadade/blinda) beviljas max fem timmar per tillfälle. Förstår inte
varför sådana begränsningar finns för denna kategori funktionsnedsatta.
Härmed reserverar vi oss till förmån för våra egna yrkanden och tackar för
stödet från socialdemokraterna.
Hannes Jónsson (SD), reserverar sig emot beslutet till förmån för Andreas
Liljenbergs (S) yrkande.
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Bakgrund
Omsorgsnämnden har tidigare fastställt vägledning för biståndsbeslut enligt
Socialtjänstlagen, som har sin grund i skälig levnadsnivå. Vägledningen
reviderades senast år 2016. Med jämna mellanrum behöver vägledningen
revideras för att vara i takt med lagstiftning, vägledande domar och
samhällsutvecklingen. En extern utvärdering av vägledningen visade att flera
kriterier var otydliga och att följsamheten hos handläggarna i vissa fall
kunde vara starkare. En utblick på andra kommuner visade också på en trend
om möjligheten att i högre utsträckning hänvisa samhällets övriga utbud,
exempelvis civilsamhället. Växjö kommun har ingått ett partnerskap med
Röda Korset för att skapa bättre förutsättningar för detta. Utgångspunkten
för Socialtjänstlagen är att den ska träda in när den enskilde inte själv kan
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt.
Föredragning har gjorts med KPR som överlag inte hade några invändningar.
Följande synpunkter skickades med:




Hjälp med tillagning av enklare måltider ska kunna beviljas även i
andra fall än vid rehabilitering eller undernäring, till exempel som en
förebyggande åtgärd för att avhjälpa ensamhet. Alternativt kan detta
beviljas som en del av den sociala samvaron.
Det civila samhället kommer sannolikt ha begränsade möjligheter att
göra kompletterande insatser på grund av en trend mot lägre
engagemang. Incitament måste finnas för att delta i denna typ av
verksamhet.

Förslaget till vägledning i sin helhet är avstämt med kommunjurist
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 24/2019 föreslagit omsorgsnämnden att fastställa den
reviderade ”Vägledning SoL” att gälla från och med 2019-05-01.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 4 april redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att kriterierna
bedöms följa lagstiftning och vägledande domar på kammarrättsnivå. Om
insatser beviljas utöver vägledningens nivå ska tydliga skäl finnas och när
det är relevant styrkas genom expertutlåtande. De förtydligade kriterierna
tillsammans med en klarare arbetsprocess på myndighetsavdelningen
kommer leda till mer likvärdig och rättssäker handläggning.I områden som
inköp och tillsyn hänvisas framöver ännu tydligare till digitala lösningar när
så är möjligt. Inom områden som kontaktperson, ledsagning och social
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samvaro förtydligas vilka andra alternativ som ska undersökas innan insats
beviljas. Vad gäller dusch och fönsterputsning har gängse omfattning
preciserats. Klargörande skrivningar av regelverket har tillkommit inom
områdena: par där en har ett stort vårdbehov, anhöriganställningar och
dagverksamhet. Vägledningen ersätter inte den individuella bedömning som
görs i varje enskild ansökan. Vad gäller matlagning säger gällande
rättspraxis att matdistribution är ett fullgott alternativ. Möjligheten att i
högre grad bevilja tillagning av enklare måltider bedöms vara begränsad
utifrån ekonomiska förutsättningar och personaltillgång. Enklare matlagning
skulle med fördel kunna ske inom ramen för frivilliginsatser.
Förslag till ny vägledning
Yrkande
Ulf Hedin (M) instämmande av Benny Johansson (M), Margareta Jonsson
(C), Suzanne Frank (M), Anna Gustbée (M), Lars Rejdnell (L), Gunnel
Jansson (MP) och Anna Zelvin (KD) :
Bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar:
4.6.4, utevistelse
Ändring vägledning: Ta bort ordet ”medicinska” ifrån sista mening.
4.4.3, bereda måltider
Ändring vägledning: ta bort följande formulering, såsom att skala potatis och
skära grönsaker, samt värma mat från kyl eller frys.
4.2 s. 6, förflyttning
Vägledning, stryk ”i rimlig omfattning”
4.3.2 s. 6, klä på sig
Vägledning, stryk ”i rimlig omfattning”
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Carin Högstedt (V):
Bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändringar och tillägg i
vägledningen:
1.3 s. 3
Tillägg övriga insatser under Eget ansvar: bostadsanpassning
4.1 s. 6
Ändring vägledning: Till buds stående tekniska/digitala
kommunikationshjälpmedel motsvarande behoven ska användas. (Det
förutsätter att alla former av boende har tillgång till wi-fi i lägenheterna)
4.2 s. 6, förflyttning
Vägledning, stryk ”i rimlig omfattning”
4.3.2 s. 6, klä på sig
Vägledning, stryk ”i rimlig omfattning”
4.4.3 s. 8, Bereda måltider
Tillägg vägledning: I rehabiliterande syfte, undernäring eller påtaglig oro
och ensamhet kan….
4.6.2 s. 8 ledsagning
Ändring vägledning: Stryk max 5 timmar per tillfälle.
6. Biståndsinsatser i särskilt boende, s. 12
Första kriteriet ändras till cirka 25 timmar hemtjänst, stryk minst.
Näst sista stycket ändras till: En otillgänglig bostad i sig är inget kriterium
för att beviljas särskilt boende. Hjälp och stöd till annan bostad,
bostadsanpassning etc. ska ges. Ålder i sig är inget skäl för rätt till särskilt
boende men personer över 90 år ska kunna erhålla bostad med förenklad
biståndsbedömning om de så önskar.
EU/EES-medborgare och de som inte är EU/EES-medborgare, s. 14-15
Tillägg s. 15 sist:
Barnkonventionen ska användas i förekommande situationer där barn,
oavsett vistelseanledning, är i behov av hjälp.
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Val av utförare enligt LOV, s. 17
Tillägg, första stycket efter ”Biståndshandläggare ger information om valet”:
Informationen ska vara både muntlig och skriftlig och beskriva var
informationen om eventuella profiler, kvalitetsrapporter och relevanta
rankingar finns att ta del av.

Andreas Liljenberg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V):
Bifall till Carin Högstedts (V) yrkande utom gällande punkt 6.
Biståndsinsatser i särskilt boende, s. 12
I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
3. Biståndsinsatser i ordinärt boende, s. 6
Tillägg till vägledning: Kommuninvånare har rätt att beviljas upp till 8
timmar serviceinsatser per månad efter att ha fyllt 75 år. Med serviceinsatser
avses insatser som städning, tvätt och klädvård, inköp, bostadens skötsel,
tillredning av måltider och social samvaro.
Beslutsordning
Ordförande frågar om eget yrkande kan antas och konstaterar att
omsorgsnämnden antar yrkandet.
Ordförande frågar sedan om Carin Högstedts (V) yrkande kan antas, och
konstaterar att omsorgsnämnden inte antar yrkandet.
Ordförande frågar sedan om Andreas Liljenbergs (S) yrkande kan antas, och
konstaterar att omsorgsnämnden inte antar yrkandet.
Omröstning begärs.
Ordförande godkänner följande ordning för omröstningen:
Ja för att avslå Andreas Liljenbergs (S) yrkande.
Nej för att bifalla yrkandet.
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Omröstningsresultat
Ledamöter
Anna Zelvin (KD)
Julia Berg (S)
Benny Johansson (M)
Suzanne Frank (M)
Anna Gustbée (M)
Margareta Jonsson (C)
Lars Rejdnell (L)
Gunnel Jansson (MP)
Alije Mikullovci Kera (S)
Andreas Liljenberg (S)
Erika Lagergren (S)
Marianne Paine (S)
Carin Högstedt (V)
Hannes Jónsson (SD)
Ulf Hedin (M), ordförande
Omröstningsresultat

Ersättare som tjänstgör

Jaröst
JA

Åsa Hjort (S)

Nejröst

Avstår

NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

Fitim Krasniqi (S)

JA
8

7

Ordförande finner att nämnden beslutar att avslå yrkandet, med 8 ja-röster
emot 7 nej-röster.
Beslutet skickas till
För kännedom
Växjö kommunala pensionärsråd
Nämnden för arbete och välfärd
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§ 39

Dnr 2019-00012

Resursfördelning inom äldreomsorg
Omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgsnämnden beslutar att timpris för resursfördelning till privata
särskilda boenden uppgår till 282,28 kr (inkl OPI-uppräkning för
2019). Resursfördelning för kommunala särskilda boenden uppgår till
272,75 kr.
2. Omsorgsnämnden beslutar att timpris för resursfördelning till privata
utförare av hemtjänst/hemsjukvård uppgår till 366,33 kr, privata
utförare av hemtjänst i form av serviceinsatser 325,73 kr och till
kommunal hemtjänst till 320,75 kr.
3. Ovanstående ändringar gäller för insatser utförda fr o m 1 april 2019
Bakgrund
I samband med införande av ersättningsmodul (en modul kopplad till
Procapita) så försvinner möjligheten att resursfördela för insatser efter
omsorgstagares bortgång. Som kompensation för bortfall av ersättning
ändras det timpris som betalas ut under tiden omsorgstagaren har beviljade
insatser. Timersättningen höjs med 7 kr/timme i ordinärt boende (hemtjänst)
och 4 kr/timme i särskilt boende. För ersättning till särskilda boenden har
tidigare ersättning utgått för tre veckor efter omsorgstagares bortgång. En
besparingsåtgärd kommer att genomföras och i den nya timersättningen
ingår ersättning motsvarande två veckor. För ersättning i både särskilt och
ordinärt boende sänks antalet utbildningsdagar från 3 till 2 per årsarbetare.
Sammantaget innebär besparingarna en sänkning av timersättningen med
1,75 kr/timme. Privata utförare av hemtjänst i form av serviceinsatser berörs
enbart av besparingen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 26/2019 föreslagit omsorgsnämnden att besluta
följande:
1. Omsorgsnämnden beslutar att timpris för resursfördelning till
privata särskilda boenden uppgår till 282,28 kr (inkl OPIuppräkning för 2019). Resursfördelning för kommunala särskilda
boenden uppgår till 272,75 kr.
2. Omsorgsnämnden beslutar att timpris för resursfördelning till
privata utförare av hemtjänst/hemsjukvård uppgår till 366,33 kr,
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privata utförare av hemtjänst i form av serviceinsatser 325,73 kr och
till kommunal hemtjänst till 320,75 kr.
3. Ovanstående ändringar gäller för insatser utförda fr o m 1 april
2019
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 5 april redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att
timersättningen höjs med 7 kr/timme i ordinärt boende (hemtjänst) och 4
kr/timme i särskilt boende. För ersättning till särskilda boenden har tidigare
ersättning utgått för tre veckor efter omsorgstagares bortgång. En
besparingsåtgärd kommer att genomföras och i den nya timersättningen
ingår ersättning motsvarande två veckor. För ersättning i både särskilt och
ordinärt boende sänks antalet utbildningsdagar från 3 till 2 per årsarbetare.
Sammantaget innebär besparingarna en sänkning av timersättningen med
1,75 kr/timme. Privata utförare av hemtjänst i form av serviceinsatser berörs
enbart av besparingen.
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§ 40

Dnr 2019-00005

Ianspråktagande av omsorgsnämndens egna kapital
under 2019
Omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgsnämnden tillför 19,7 milj. kr till nämndens verksamhet som
ett engångsbelopp under 2019. Finansiering sker via nämndens
positiva egna kapital.
2. Detta beslut ersätter nämndens beslut § 8/2019
Reservation
Ledamöterna i (S) och (V) reserverar sig till förmån för Andreas Liljenbergs
yrkande.
Bakgrund
Nämndens positiva egna kapital uppgår till ca 43 miljoner kronor (januari
2019). Förslag är att belasta det egna kapitalet för 2019 med 19,7 milj. kr
enligt följande:
Satsningar från Eget kapital 2019:
Digitalisering
Meningsfull vardag på särskilt boende för äldre
Kompetenshöjande satsningar
Omstrukturering av verksamhet

9 222 000 kr
6 000 000 kr
3 025 000 kr
1 500 000 kr

Summa

19 747 000 kr

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 25/2019 föreslagit omsorgsnämnden att tillföra 19,7
milj. kr till nämndens verksamhet som ett engångsbelopp under 2019, att
finansiering sker via nämndens positiva egna kapital, samt att beslutet
ersätter nämndens beslut § 8/2019.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 4 april redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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Utdragsbestyrkande
18 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Omsorgsnämnden
2019-04-24

Yrkanden
Andreas Liljenberg (S):
1. Omsorgsnämnden tillför 22 775 000 kr till nämndens verksamhet
som ett engångsbelopp under 2019. Finansiering sker via nämndens
positiva egna kapital. I beloppet ingår 3 miljoner kr som ska
användas av omsorgsförvaltningen för att anordna Omsorgens dag.
2. Omsorgsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att använda det
egna kapitalet till den löpande driften.
Ulf Hedin (M):
Bifall till arbetsutskottet förslag.
Beslutsordning
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas och konstaterar att
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Ordförande godkänner följande ordning för omröstningen:
Ja för att bifalla arbetsutskottets förslag.
Nej för att bifalla Andreas Liljenbergs (S) förslag.
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Omröstningsresultat
Ledamöter
Anna Zelvin (KD)
Julia Berg (S)
Benny Johansson (M)
Suzanne Frank (M)
Anna Gustbée (M)
Margareta Jonsson (C)
Lars Rejdnell (L)
Gunnel Jansson (MP)
Alije Mikullovci Kera (S)
Andreas Liljenberg (S)
Erika Lagergren (S)
Marianne Paine (S)
Carin Högstedt (V)
Hannes Jónsson (SD)
Ulf Hedin (M), ordförande
Omröstningsresultat

Ersättare som tjänstgör

Jaröst
JA

Åsa Hjort (S)

Nejröst

Avstår

NEJ
JA
JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

Fitim Krasniqi (S)

JA
8

7

Ordförande finner att nämnden beslutar att avslå yrkandet, med 8 ja-röster
emot 7 nej-röster.
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§ 41

Dnr 2018-00034

Beslut om dataskyddsombud enligt
dataskyddsförordningen, GDPR
Omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgsnämnden utser Maria Wellmert till nytt dataskyddsombud enligt
artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för nämndens
personuppgiftsbehandling.
2. Omsorgsnämnden noterar att Marcus Holmqvist uppdrag som
dataskyddsombud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679
(GDPR), för nämndens personuppgiftsbehandling upphör.
Bakgrund
Den 25 maj 2018 införde nya dataskyddsförordningen. Förordningen gäller i
alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel
personuppgiftslagen (PuL) i Sverige. Inom Växjö kommun har det under de
senaste åren pågår ett arbete för att säkerställa att kommunen uppfyller de
krav som den nya dataskyddsförordningen ställer. Arbetet leds övergripande
av personal från kommunledningsförvaltningen men alla nämnder och
styrelser är involverade och driver arbetet utifrån sin nämnd/styrelses
behandling. Dataskyddsombudet har därför en kontaktperson på varje
förvaltning/bolag.
Dataskyddsombudets ansvar är att informera, ge råd och övervaka
efterlevnaden av förordningen. Dataskyddsombudet ska informeras vid och
ta del av processen för personuppgiftsincidenter. Nämnden är
personuppgiftsansvarig och ansvarar att bestämma ändamål och medel för
behandling av personuppgifter samt att systematiskt arbeta med efterlevnad
av förordningen.Nämnden har tidigare anmält Marcus Holmqvist till
dataskyddsombud. Ansvaret som dataskyddsombud beslutas här med att
övergå till Informationssäkerhetssamordnare Maria Wellmert
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 27/2019 föreslagit omsorgsnämnden att utse Maria
Wellmert till nytt dataskyddsombud för nämndens
personuppgiftsbehandling, samt att notera att Marcus Holmqvist uppdrag
som dataskyddsombud upphör.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 4 april redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
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§ 42

Dnr 2017-00022

Avtalsförlängning avseende bostad med särskild
service, Evedal 9
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden beslutar att förlänga avtal med Attendo LSS AB avseende
driften av bostaden med särskild service med adress Evedal 9 under perioden
2020-03-01–2022-02-28.
Bakgrund
Attendo LSS AB driver sedan 2015-03-01 bostaden med särskild service
med adress Evedal 9 på uppdrag av omsorgsnämnden. Avtalet mellan
omsorgsnämnden och Attendo LSS AB löper för den andra avtalsperioden ut
2020-02-29. Detta avtal kan förlängas i ytterligare två år, d v s längst till och
med 2022-02-28. Om omsorgsnämnden avser att förlänga avtalet ska en
skriftlig begäran om förlängning göras till Attendo LSS AB senast nio
månader före avtalets utgång, d v s senast 2019-05-31.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 28/2019 föreslagit omsorgsnämnden att förlänga avtal
med Attendo LSS AB avseende driften av bostaden med särskild service
med adress Evedal 9 under perioden 2020-03-01–2022-02-28.
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 4 april redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att genomförda
avtalsuppföljningar visat på en god uppfyllnad av de krav som regleras i
avtalet. Vid brukarundersökningen 2018 hade verksamheten ojämna och låga
resultat, med en samlad upplevelse på 58%. Enheten har tagit fram en
handlingsplan för att utveckla arbetet att främja delaktighet och
medbestämmande med målet att förbättra resultaten under 2019

Beslutet skickas till
För kännedom
Attendo LSS AB
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§ 43

Dnr 2019-00010

Revidering av omsorgsnämndens delegationsordning
Omsorgsnämndens beslut
1. Omsorgsnämnden delegerar rätten att besluta om att göra anmälan av
personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. Till delegater utses
förvaltningschef samt avdelningschef för utvecklingsavdelningen. En
ny punkt läggs till i delegationsordningen för detta.
2. Omsorgsnämnden delegerar rätten att fatta beslut om bistånd i form
av särskilt boende till handläggare vid myndighetsavdelningen,
befintliga delegater bibehåller sin delegation enligt vad som anges i
delegationsordningen.
Bakgrund
Begreppet personuppgiftsincident utgår ifrån dataskyddsförordningen (EU
2016/679, ofta förkortad GDPR). En incident har inträffat om
personuppgifter som omsorgsnämnden ansvarar för:




förstörts oavsiktligt eller olagligt
gått förlorade eller ändrats
röjts till någon obehörig

Det spelar ingen roll om incidenten skett oavsiktligt eller inte. En incident
kan innebära risker för människors fri- och rättigheter. De kan råka ut för
ekonomisk skada eller kränkning av fri och rättigheter. Vid bedömning av
riskerna med personuppgiftsincidenter är det viktigt att fokusera på de
potentiella negativa konsekvenserna för registrerade personer.
Alla incidenter ska inte anmälas, men det krävs i de fall där det är sannolikt
att incidenten medför en risk för personers fri- och rättigheter. Om en
incident har skett och den inte anmäls ska det dokumenteras med händelse
och skälen till beslut i frågan.
Nämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar att bestämma ändamål och
medel för behandling av personuppgifter samt att systematiskt arbeta med
efterlevnad av dataskyddsförordningen, inkluderat personuppgiftsincidenter.
Privata utförare enligt LOV är själva personuppgiftsansvariga för sina
respektive verksamheter.
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Rätten att anmäla personuppgiftsincidenter bör dels delegeras till
förvaltningschef, enligt vad som föreslagits samtliga kommunala nämnder
och bolag. En stor del av personuppgifterna i nämndens verksamhet, i
synnerhet de som är av känslig art, förekommer i det verksamhetssystem
som omsorgsförvaltningen använder som stöd för att handlägga
biståndsansökningar och för att verkställa insatser. Av detta skäl bör rätten
att anmäla incidenter även anmälas till chefen för omsorgsförvaltningens
utvecklingsavdelning, då avdelningens uppgifter inkluderar
systemförvaltning av systemet.
För att förbättra omsorgsförvaltningens myndighetsavdelnings arbetssätt
kring ansökningar om bistånd i form av särskilt boende bör handläggare
tillkomma som delegat för denna typ av beslut.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet har i § 29/2019 föreslagit omsorgsnämnden att besluta
följande:
1. Omsorgsnämnden delegerar rätten att besluta om att göra
anmälan av personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. Till
delegater utses förvaltningschef samt avdelningschef för
utvecklingsavdelningen. En ny punkt läggs till i
delegationsordningen för detta.
2. Omsorgsnämnden delegerar rätten att fatta beslut om bistånd i
form av särskilt boende till handläggare vid
myndighetsavdelningen, befintliga delegater bibehåller sin
delegation enligt vad som anges i delegationsordningen
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 4 april redogjort för
ärendet och lämnat förslag till beslut.
Förslag till ny delegationsordning
Beslutet skickas till
För kännedom
Dataskyddsombud
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§ 44

Dnr 294794

Information från ledamöter
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Lars Rejdnell (L), informerar om de studiebesök som gjorts under året,
noterar att de har varit väl förberedda och framför ett önskemål att det inför
nästa års internbudget ges information till verksamheter som drivs i enskild
regi om möjligheterna för dessa att ta del av nämndens övergripande
kvalitetssatsningar.
Carin Högstedt (V) instämmer i att årets studiebesök har varit väl förberedda
och informerar om egna besök på Attendos särskilda boende Vikaholmsallén
samt hos Lammhult hemvård.
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§ 45

Dnr 294792

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








Inspektion ifrån Arbetsmiljöverket vid tre bostäder med särskild
service inom omsorg funktionsnedsättning. Ett möte med verket är
planerat till den 20 juni för uppföljning av åtgärder.
Medling mellan Sveriges Kommuner och Landsting och
Vårdförbundet. Kommunen bevakar utvecklingen via
kommunledningsförvaltningens HR-avdelning.
De sista tre omsorgstagarna vid Ingelshov flyttas den 25 april. De
palliativa platserna vid Birkagården flyttas i maj. Beslut inväntas
ifrån Förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning av beslutet att
samla tillfälliga placeringar .
Verksamhetsbidraget till pensionärsföreningarna SPF och PRO för
att hyra Wilhelmshill planeras överföras till utökad hyra för nytt
Pensionärernas Hus på Hofs Park och hyror för slöjd- och
vävningsverksamhet i kommunala lokaler. Eventuellt läggs driften av
Wilhelmshill in i upphandlingen av driften av Evedals vandrarhem.
Resultatet i kommunens temperaturmätare för omsorgsförvaltningen:
svarsfrekvensen har ökat något men är fortfarande under kommunens
genomsnitt. Över lag goda resultatet motsvarande kommunens snitt.
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§ 46

Dnr 298215

Frågor ifrån ledamöter och ersättare
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.
Bakgrund
Lars Rejdnell (L) frågar vad som gäller för anmälan till Region Kronobergs
Tylösandsdagar.
Ulf Hedin (M) svarar att det under de senaste åren inte har varit aktuellt att
närvara under dagarna. Om förtroendevalda önskar delta i en utbildning ska
man kontakta ordförande, så tas frågan upp vid presidiets beredning. I första
hand bör webbaserade utbildningar väljas där detta alternativ finns.

Carin Högstedt (V) frågar om det finns några aktuella planer på ytterligare
privata platser i särskilt boende.
Ulf Hedin (M) svarar att nämnden inte känner till några nära förestående
nyetableringar. Intresserade verksamhetsutövare har informerats om
kommunens nuvarande behov av platser i särskilt boende.

Margareta Jonsson (C) svarar om det nyligen hänt att ett större antal
omsorgstagare blivit kvar på sjukhuset?
Ewa Ekman, förvaltningschef, svarar att under en veckas tid fanns det 10
utskrivningsklara patienter som inte kunde tas hem i samband med att
flyttarna ifrån Ingelshov påbörjades. Situationen rättades upp på två dagar.
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§ 47

Dnr 294793

Övrigt
Omsorgsnämndens beslut
Omsorgsnämnden noterar informationen.

Bakgrund
Fitim Krasniqi (S) påpekar vikten av att alla handlingar till nämnden måste
finnas med i kallelsen senast 4 dagar innan sammanträde.
Ulf Hedin (M) svarar att detta normalt är fallet men att det ibland, på
förekommen anledning, förekommer att arbetsmaterial som redovisats vid
arbetsutskottets sammanträde inte tillhandahålls för att undvika risken att ej
färdiga förslag redovisas som fattade beslut.
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