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Maria Persmark Ahlström, handläggare  
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Yvonne Wallin Blomqvist, fritidskonsulent, omsorg 
funktionsnedsättning, § 107 
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och Omsorg, § 107 
Ulf Gustafsson, avdelningschef kommunrehab, § 107 
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Carola Dahlqvist, omsorgschef omsorg funktionsnedsättning, § 108 
Nicklas Norman, förvaltningscontroller, § 108 
Madelene Johansson, kvalitetscontroller, § 111 
Carina Yngvesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 116 
Henrik Rossling, verksamhetsutvecklare, § 117 
 

 
Övriga 

 
Praktikant vid omsorgsförvaltningen 
Ersättare i omsorgsnämnden närvarade digitalt utan  
Yttranderätt, § 108, § 109 
Praktikant hos omsorgsnämndens förste vice ordförande, § 108,  
§ 109 

 

Justering 

 

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter 
 
Sekreterare Henrik Mohlin 

Ordförande Ulf Hedin 

Justerare Julia Berg 

Justerade paragrafer §§ 107-124 

Anmärkning Ärendena avgjordes i följande ordning §§ 108-112, § 115, § 113, § 114, 
§§ 116-124 
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§ 107 Dnr 2021-00018 
 

Information och utbildning till omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Yvonne Wallin Blomqvist, fritidskonsulent samt 
Kristin Jeansson, enhetschef för Enhet 30 ger en presentation av 
verksamhet för fritidsaktiviteter inom verksamhetsområde omsorg 
funktionsnedsättning, 
 
Anna Lundh, projektledare, samt Ulf Gustafsson, Marina Brolin, Lena 
Ranell, och Malin Raab Obermayr, områdesansvariga, informerar om  
om status för uppdrag inom plan för God och Nära Vård och Omsorg 
 
Mathilda Eriksson, ny omsorgschef för verksamhetsområde särskilda 
boenden, presenterar sig själv. 
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§ 108 Dnr 2021-00026 
 

Omsorgsnämndens ekonomiska månadsrapporter, 
inklusive rapport från omsorgschef för 
verksamhetsområde omsorg funktionsnedsättning 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden fastställer ekonomisk månadsrapport till och med 
november 2021    
 
Bakgrund 
Nicklas Norman, förvaltningscontroller, redovisar nämndens 
ekonomiska utfall till och med november med helårsprognos. Nämnden 
prognosticerar fortsatt att gå med överskott vid årets slut. 
 
Carola Dahlqvist, omsorgschef för omsorg funktionsnedsättning, ger en 
redovisning av det ekonomiska utfallet inom sitt verksamhetsområde. 
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§ 109 Dnr 2021-00019 
 

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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§ 110 Dnr 2021-00020 
 

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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§ 111 Dnr 2021-00066 
 

Internkontrollplan för omsorgsnämnden för år 2022 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden godkänner och fastställer intern kontrollplan för 
2022 enligt förslag. 
 
Bakgrund 
Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och 
utveckla verksamhetens kvalitet. Enligt kommunallagen ska nämnderna 
var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 
Enligt kommunfullmäktiges fastställda reglemente för intern kontroll 
ska nämnd eller styrelse senast under januari månad varje år upprätta 
en intern kontrollplan för innevarande år. 
Som underlag till den interna kontrollplanen har en övergripande risk- 
och väsentlighetsanalys gjorts. Riskanalysen ska bidra till att 
omständigheter som påverkar omsorgsnämndens förmåga att nå mål 
och fullgöra uppgifter identifieras och att de största och mest relevanta 
riskerna hanteras på lämpligt sätt. 
Risker med höga värden där det behövs en särskild granskning har tagits 
med i förslag till intern kontrollplan (se bilaga). Syftet med dessa 
granskningar är att kontrollera, säkerställa, och/eller utvärdera att 
rutiner fungerar och i nästa steg vidta förbättringsåtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskotettet har i § 85/2021 föreslagit omsorgsnämnden att  
godkänna och fastställa intern kontrollplan för 2022 enligt förslag. 
 
Yrkanden 
Julia Berg (S): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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§ 112 Dnr 2021-00055 
 

Uppdrag ifrån kommunfullmäktige gällande 
justering av belopp i tillämpningsanvisningar 
angående vård- och omsorgsavgifter i Växjö 
kommun för 2022 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgsförvaltningen att justera belopp i 
tillämpningsanvisningarna som påverkas av Pensionsmyndighetens 
föreskrift om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens 
taxa och zonindelning, Konsumentverkets beräkningar av skäliga 
levnadskostnader, samt minimibeloppets storlek efter Socialstyrelsens 
meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och 
handikappomsorgen 2022”.   
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige  har vid sitt beslut gällande tillämpningsanvisningar 
angående vård- och omsorgsavgifter i Växjö kommun för 2022 uppdragit 
åt omsorgsnämnden att justera belopp i tillämpningsanvisningarna som 
påverkas av Pensionsmyndighetens föreskrift om uppskattning av 
bokostnad, förändringar i färdtjänstens taxa och zonindelning, 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader, samt 
minimibeloppets storlek efter Socialstyrelsens meddelandeblad 
"Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och 
handikappomsorgen 2022".   
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskotettet har i § 86/2021 föreslagit omsorgsnämnden att 
uppdra åt omsorgsförvaltningen att justera belopp i 
tillämpningsanvisningarna som påverkas av Pensionsmyndighetens 
föreskrift om uppskattning av bokostnad, förändringar i färdtjänstens 
taxa och zonindelning, Konsumentverkets beräkningar av skäliga 
levnadskostnader, samt minimibeloppets storlek efter Socialstyrelsens 
meddelandeblad ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och 
handikappomsorgen 2022”.   
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 24 november 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. 
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§ 113 Dnr 2021-00069 
 

Personärende - ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden bifaller delvis ansökan om bostadsanpassningsbidrag, 
gällande ansökan i ärende 2018-148. Bidrag för beviljade åtgärder, vilka 
framgår av beslutsunderlaget, uppgår till 1 398 000 kronor. Nämnden 
avslår ansökan om bidrag för övriga åtgärder i ansökan. 
 
Bakgrund 
Omsorgsnämnden har mottagit en ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag motsvarande en summa där beslut ska fattas 
av omsorgsnämnden. Inlämnat beslutsunderlag, samt en redogörelse för 
ärendet med handläggares bedömning, bifogas ärendet.    
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskotettet har i § 87/2021 föreslagit omsorgsnämnden att delvis 
bifallla ansökan om bostadsanpassningsbidrag, gällande ansökan i 
ärende 2018-148. Bidrag för beviljade åtgärder, vilka framgår av 
beslutsunderlaget, uppgår till 1 398 000 kronor. Nämnden har föreslagits 
att avslå ansökan om bidrag för övriga åtgärder i ansökan. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 26 november lämnat 
förslag till beslut.  
 
Beslusförslag med redogörelse för ärendet samt bedömning. 
 
Ritningsförslag från entreprenör 
 
Ansökan 
 
Ritning med offert bifogad av sökande 
 
Intyg gällande funktionsnedsättning 
 
Yrkanden 
Suzanne Frank (M) med instämmande av Lars Rejdnell (L), Margareta 
Jonsson (C), Pernilla Wikelund (SD) samt Anna Zelvin (KD): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Carin Högstedt (V) med instämmande av Julia Berg (S) samt Andreas 
Liljenberg (S): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg att 
bostadsanpassningsbidrag även beviljas för den del av ansökan som 
avser carport. 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas och finner att 
omsorgsnämnden fattar beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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§ 114 Dnr 2021-00070 
 

Personärende - ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden bifaller delvis ansökan om bostadsanpassningsbidrag, 
gällande ansökan i ärende 2021-140. Bidrag för beviljade åtgärder, vilka 
framgår av beslutsunderlaget, uppgår till 98 835 kronor. Nämnden avslår 
ansökan om bidrag för övriga åtgärder i ansökan.   
 
Bakgrund 
Omsorgsnämnden har mottagit en ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag motsvarande en summa där beslut ska fattas 
av omsorgsnämnden. Inlämnat beslutsunderlag, samt en redogörelse för 
ärendet med handläggares bedömning, bifogas ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskotettet har i § 88/2021 föreslagit omsorgsnämnden att  
Omsorgsnämnden bifaller delvis ansökan om bostadsanpassningsbidrag, 
gällande ansökan i ärende 2021-140. Bidrag för beviljade åtgärder, vilka 
framgår av beslutsunderlaget, uppgår till 95 835 kronor samt kostnad för 
skjutdörr till hygienutrymme. Nämnden avslår ansökan om bidrag för 
övriga åtgärder i ansökan.   
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 26 november lämnat 
förslag till beslut.  
 
Beslusförslag med redogörelse för ärendet samt bedömning. 
 
Ritningsförslag från entreprenör 
 
Ansökan 
 
Faktura för installation av hiss 
 
Intyg gällande funktionsnedsättning 
 
Yrkanden 
Anna Zelvin (KD):  
 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsordning 
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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§ 115 Dnr 2017-00032 
 

Förändring i förfrågningsunderlag LOV avseende 
hemtjänst, särskilt boende samt hemsjukvård 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden 
1. godkänner förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOV avseende 
särskilt boende 
2. godkänner förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOV avseende 
hemtjänst och hemsjukvård. 
3. godkänner förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOV avseende 
hemtjänst i form av serviceinsatser 
 
Reservation 
Julia Berg (S) reserverar sig emot beslutet och lämnar följande skriftliga 
reservation: 
 
Rätten till heltid är en viktig fråga för jämställda inkomster. Den bör även 
gälla för anställda inom privat omsorgsverksamhet. S och Vs förslag hade 
garanterat fler heltidsanställningar inom välfärden.  
Med anledning av ovanstående reserverar sig de socialdemokratiska 
ledamöterna mot beslutet.   
 
 
Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget 
yrkande. 
 
Bakgrund 
Omsorgsnämnden i Växjö kommun beslutade 2008 att införa 
valfrihetssystem inom kategorierna hemtjänst och hemsjukvård och 
hemtjänst i form av serviceinsatser och 2014 att införa ett 
valfrihetssystem inom särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. 
Valfrihetssystemen innebär att den enskilde, som genom biståndsbeslut 
blir beviljad hemtjänst eller särskilt boende, kan välja vilken utförare han 
eller hon vill ska utföra insatserna.   
 
Förfrågningsunderlag finns som beskriver de krav som en utförare 
måste uppfylla för att godkännas som utförare av särskilt boende eller 
hemtjänst av omsorgsnämnden. De utförare som omsorgsnämnden 
tecknar kontrakt med kommer i valfrihetssystemet att konkurrera med 
utförare i kommunal regi, och andra privata utförare inom Växjö 
kommun som omsorgsnämnden tecknar kontrakt med.   
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Beslutsunderlag 
Arbetsutskotettet har i § 89/2021 föreslagit omsorgsnämnden att 
godkänna förslagen till förfrågningsunderlag för upphandling enligt LOV 
avseende särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård, respektive 
hemtjänst i form av serviceinsatser. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 25 november 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen 
framgår att förfrågningsunderlagen behöver fortlöpande revideras för 
att vara aktuellt avseende t ex krav på utförare, lagstiftning, föreskrifter 
och organisation. Senaste revideringen genomfördes 2019. 
 
Förslag till förfrågningunderlag för särskilt boende 
 
Förslag till förfrågningsunderlag för hemtjänst och hemsjukvård 
 
Förslag till förfrågningsunderlag för hemtjänst i form av serviceinsatser 
 
Yrkanden 
Carin Högstedt (V), med instämmande av Julia Berg (S): 
 
Bifall till förvaltningschefens förslag med följande tillägg: 
 

• Rätten till heltid förs in som krav på privata utförare. 
• Ickeval hänvisas till en kommunal utförare. 

 
 
Ulf Hedin (M), med instämmande av Pernilla Wikelund (SD) samt 
Margareta Jonsson (C): 
 
Bifall till arbetsutskottets 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 Carin Högstedts (V) yrkande. 
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Omröstningsresultat 
Ordförande finner att omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag 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)   NEJ  
Andreas Liljenberg (S)   NEJ  
Erika Lagergren (S) Ingrid Bengtsson (S)  NEJ  
Anders Westin (S) Åsa Törnsten-Stärner (S)  NEJ  
Carin Högstedt (V)   NEJ  
Pernilla Wikelund (SD)  

 
NEJ  

Ulf Hedin (M), ordförande  JA   
Omröstningsresultat  8 7  
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§ 116 Dnr 2021-00010 
 

Återrapportering av uppdrag att arbeta fram 
förslag till reviderad utformning och struktur av 
utvecklad och kvalitetssäkrad patientsäkerhetsplan 
och patientsäkerhetsberättelse för 
omsorgsnämnden 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden godkänner och fastställer strukturen på 
patientsäkerhetsplanen för 2022 enligt förslag. 
 
Bakgrund 
Omsorgsnämnden gav förvaltningschef i uppdrag, på februarinämnden, 
att arbeta fram förslag till reviderad utformning och struktur av 
utvecklad och kvalitetssäkrad patientsäkerhetsplan och redovisning där 
kommunal och privat regi inkluderas.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskotettet har i § 90/2021 föreslagit omsorgsnämnden att 
godkänna och fastställa strukturen på patientsäkerhetsplanen för 2022. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 25 november 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen 
framgår att omsorgsförvaltningen har genomfört fyra workshops under 
2021 där olika kompetenser har medverkat från verksamheten. En 
nulägesanalys har gjorts utifrån Socialstyrelsens handlingsplan ”Agera 
för säker vård” för att identifiera de mål och strategier som 
förvaltningen behöver arbeta med för att nå en god patientsäkerhet.  
Socialstyrelsen har tagit fram en ny mall för patientsäkerhetsberättelsen 
och den nya strukturen på patientsäkerhetsplanen utgår från denna 
mall. Omsorgsnämnden har 9 privata utförare som är skyldiga att varje 
år upprätta och inkomma till nämnden med en 
patientsäkerhetsberättelse. De kommer att använda samma mall som 
kommunen. För att underlätta jämförelser mellan kommunen och 
privata utförare kommer också en tabell som beskriver resultat inom 
utvalda nyckelområden att användas. 
 
Förslag till struktur för utvecklad och kvalitetssäkrad 
patientsäkerhetsplan och patientsäkerhetsberättelse 
 
Nationell mall för patientsäkerhetsberättelse 
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Yrkanden 
Julia Berg (S) med instämmande av Anna Zelvin (KD) samt Lars  
Rejdnell (L): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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§ 117 Dnr 2018-00054 
 

Upphandling av internlarm för särskilda boenden 

Omsorgsnämndens beslut 
1. Omsorgsnämnden upphäver nämndens tidigare beslut § 90/2018. 
2. Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att i samverkan med 
upphandlingsavdelningen förbereda ett förslag till 
upphandlinspresentation för internlarm till särskilda boenden i 
kommunal drift och återkomma till omsorgsnämndens arbetsutskott för 
beslut. 
 
Bakgrund 
Ett av de särskilda uppdrag som presenterades i Omsorgsnämndens 
verksamhetsplan 2018 var "Upphandling av gemensamt larmsystem i 
särskilt boende".  
 
Växjö kommun har ålderstigna och omoderna internlarmsystem på 
särskilda boenden (kommunala). Interlarmsystemen har levererats av i 
huvudsak två olika leverantörer. Lösningen för respektive 
internlarmsystem är att varje särskilt boende setts som en egen 
installation med lokalt placerad utrustning och teknik, vilket medför att 
uppföljning av larm och loggar försvåras. Larmsystemen är heller inte 
tillförlitliga då till exempel: 

• Larm riskerar att inte komma fram om flera larmar samtidigt. 
• Svårigheter att påkalla larm i verksamhetens samtliga utrymmen. 
• För vissa särskilda boenden kan inte trasig utrustning längre 

ersättas på grund av att de slutat tillverkas.   
 
När avtalen för internlarmsystem på särskilda boenden går ut 
(avtalsslut) så förlängs dessa automatiskt med ett (1) år i taget, förutsatt 
att ingen uppsägning skett senast 3 månader innan avtalets utgång. Ett 
flertal avtal har olika avtalsdatum vilket försvårar överblick av kostnader 
och uppföljning. Det saknas larmavtal för 6 stycken särskilda boenden. 
 
Att upphandla modernare internlarmsystem än de nuvarande kommer, 
förutom att ge säkra internlarmssystem, att erbjuda många nya 
möjligheter så som: 

• Positionering av utlösta larm 
• Tillsyn på distans,  
• Funktioner som kan anpassas till individens behov,  
• Framtidssäkra larmsystem som utvecklas löpande,  
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• Förenklad och säkrare administration med möjlighet till support 
dygnet runt,  

• Låsbara medicinskåp med loggningsfunktion 
 
Nuvarande kostnad för internlarmsystem inom omsorgsförvaltningen 
bedöms för en 5-års period uppgå till ca 4,2 miljoner kronor. Dessutom 
finns höga dolda kostnader för de enheter där avtalet för 
internlarmsystem gått ut, där verksamheten till exempel betalar för 
reparation av trasig utrustning eller utbyte av föråldrad utrustning. 
 
Omsorgsnämnden beslutade i § 90/2018 att invänta dåvarande Sveriges 
Kommuner och Landstings ramavtal avseende upphandling av 
trygghetsskapande teknik så att Växjö kommuns upphandling av 
internlarm kunde avropas från det avtalet. Avtalet beräknades då vara 
klart runt halvårsskiftet 2019 och de bedömda fördelarna med att delta i 
upphandlingen inkluderade att det innebar mindre arbete för nämnden 
samt att det möjliggör enklare samverkan och erfarenhetsutbyte inom 
området trygghetsskapande teknik med andra kommuner då man skulle 
ha samma förutsättningar. Den största möjliga nackdelen med att delta, 
att upphandlingen överklagades, bedömdes föreligga även om nämnden 
beslutar om en egen upphandling. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskotettet har i § 91/2021 föreslagit omsorgsnämnden att  
upphäva nämndens tidigare beslut § 90/2018 samt att uppdra åt 
förvaltningschefen att i samverkan med upphandlingsavdelningen 
förbereda ett förslag till upphandlinspresentation för internlarm till 
särskilda boenden i kommunal drift och återkomma till 
omsorgsnämndens arbetsutskott för beslut. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 25 november 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen 
framgår att det inte längre ärmöjligt att göra fler uppgraderingar av den 
teknik som finns i internlarmsystemen då reservdelar och 
förbrukningsartiklar slutat tillverkas. Interlarmsystemen bygger på 
ålderstigen teknik som inte längre fyller sitt behov. Support och stöd för 
en leverantörs internlarmsystem upphör 2021-12-31 och med det 
möjligheten att åtgärda problem eller störningar. Trasig utrustning till 
internlarmsystemen kan inte längre ersättas då de slutat tillverkas 
Internlarmsystemen behöver bytas ut, alternativt uppgraderas, för att 
bibehålla funktionaliteten så att "Säkerheten och tryggheten för 
omsorgstagaren måste kunna säkerställas samt att medarbetarna och 
verksamheten måste kunna lita på att internlarmsystemen fungerar". 
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Nuvarande Sveriges Kommuner och Regioners upphandling har blivit 
överklagad, och då processen har dragit ut på tiden bedöms det nu inte 
möjligt att invänta avtalet för att tillgodose nämndens behov av 
internlarmsystem. 
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§ 118 Dnr 2021-00067 
 

Uppföljning av omsorgsnämndens uppdrag till 
omsorgsförvaltningen, samt inkomna skrivelser ifrån 
ledamöter och ersättare, under 2021 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar redovisningen. 
 
Bakgrund 
Sammanställning av: 
 

• Beslut som fattats av omsorgsnämndens vid något av 2021 års 
sammanträden, som innebar att ett uppdrag gavs till 
omsorgsförvaltningen, samt status på genomförande av 
uppdraget. 

• Inkomna skrivelser ifrån ledamöter (från december 2020 fram till 
nu) samt om och när dessa har behandlats av nämnden 

 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskotettet har i §92/2021 föreslagit omsorgsnämnden att notera 
redovisningen. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 23 november 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. 
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§ 119 Dnr 2021-00065 
 

Skrivelse till omsorgsnämnden ifrån Anna Zelvin 
(KD) om redovisning av ensamhetsscreening 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden bifaller skrivelsen med att uppdra åt 
förvaltningschefen att redovisa de efterfrågade uppgifterna en gång per 
halvår.    
 
Bakgrund 
Anna Zelvin (KD) har lämnat in en skrivelse till omsorgsnämnden i vilket 
det föreslås att nämnden uppdrar åt förvaltningschefen kontinuerligt att 
redovisa för nämnden: 
- hur många ensamhetsscreeningar som görs, förslagsvis en gång per 
halvår. 
- Samt redovisa vilka åtgärder som satts in för att bryta den upplevda 
ofrivilliga ensamheten. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 93/2021 föreslagit omsorgsnämnden att bifalla 
skrivelsen med att uppdra åt förvaltningschefen att redovisa de 
efterfrågade uppgifterna en gång per halvår.    
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 24 november 
redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen 
framgår att omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning för löpande 
statistik över antalet genomförda ensamhetsscreeningar. Exakt hur 
antalet insatta åtgärder ska följas upp kräver vidare 
verksamhetsutveckling. Utifrån nuvarande kunskapsläge bedöms det 
lämpligt att redovisa informationen en gång per halvår. 
 
 
Yrkanden 
Anna Zelvin (KD) med instämmande av Pernilla Wikelund (SD): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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§ 120 Dnr 2021-00061 
 

Skrivelse till omsorgsnämnden ifrån Julia Berg (S) 
om att löpande redovisa totalt antal beviljade 
platser på särskilt boende för nämnden 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden bifaller skrivelsen med att uppdra åt 
förvaltningschefen att redovisa de efterfrågade uppgifterna en gång per 
halvår.   
 
Bakgrund 
Julia Berg (S) har lämnat in en skrivelse till omsorgsnämnden i vilket det 
föreslås att nämnden på ett tydligare och mer strukturerat sätt bör följa 
beviljade insatser. Som ett första steg föreslås att omsorgsnämnden 
uppdrar åt förvaltningschefen att kontinuerligt och skriftligt redovisa 
för nämnden det totala antalet beviljade platser på särskilt boende. 
Redovisningen föreslås vara månadsvis eller kvartalsvis och omfatta 
såväl antalet beviljade som antalet avslag. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 94/2021 föreslagit omsorgsnämnden att bifalla 
skrivelsen med att uppdra åt förvaltningschefen att redovisa de 
efterfrågade uppgifterna en gång per halvår.   
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den  11 november redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att 
nämnden redan idag får kontinuerlig information om antalet belagda 
platser i särskilt boende, vilket ges vid förvaltningschefens 
informationspunkt på nämndsammanträdena. Även beslut om bifall 
respektive avslag på ansökningar om plats i särskilt boende redovisas för 
nämnden i anmälan av delegationsbeslut enligt socialtjänstlagen. Det 
görs dock ingen sammanräkning av antalet bifall respektive avslag. 
Omsorgsnämnden behandlar i snitt 30 ansökningar om plats i särskilt 
boende per månad, men i praktiken brukar antalet ansökningar vara 
större under årets senare hälft. För att få en strategisk bild av 
behovsutvecklingen och nämndens myndighetsutövning bedöms det 
lämpligt att redovisning av den efterfrågade information görs halvårsvis. 
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Yrkanden 
Julia Berg (S), med instämmande av Pernilla Wikelund (SD), Carin 
Högstedt (V), samt Margareta Jonsson (C): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och finner att 
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
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§ 121 Dnr 294792 
 

Förvaltningschefen informerar 

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

• Nuläge runt Covid-19: 
o Ingen omsorgstagare har konstaterad smitta i nuläget 
o Två medarbetare har konstaterad smitta, provtagningen 

av medarbetare ökar 
o Nya rekommendationer ifrån Folkhälsomyndigheten från 

och med den 1 december. Det pågår en översyn av 
reglerna för huruvida medarbetare som är gravida i  
vecka 20 eller senare ska återgå till arbete. 

o En del gemensamma aktiviteter för sjuksköterskor har 
ställts in under vecka 49, bedömning görs från fall till fall 
med särskild försiktighet för medarbetare med 
patientnära arbete 

o Fortsatt hög beredskap råder 
• Träff med underhållning och middag för att visa uppskattning för 

anhörigvårdare 
• Utredningar av synpunkter och avvikelser: 

o Utredning pågår av synpunkter vid särskilt boende i 
kommunal regi 

o Utredning enligt Lex Sarah gällande felaktig användning 
av hjälpmedel i särskilt boende i kommunal regi 

o En utredning enligt Lex Sarah är avsedd gällande brister i 
nattarbete samt läkemedel vid gruppbostad i kommunal 
regi inom omsorg funktionsnedsättning har avslutats utan 
anmälan till Inspektionen för vård och omsorgs 

o Utredning vid avdelningen för uppdrag och uppföljning av 
enhetschefs avslutade utredning av fall i särskilt boende i 
kommunal regi 

o En utredning enligt Lex Maria gällande 
läkemedelshantering vid gruppbostad inom omsorg 
funktionsnedsättning har avslutats med anmälan till 
Inspektionen för Vård och Omsorg 

o En utredning enligt Lex Maria pågår inom kommunal 
hemvård och hemsjukvård 
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• Inspektionen för vård och omsorgs föreläggande gällande bostad 
med särskild service: nämnden kommer inte att överklaga 
beslutet men har lämnat ett yttrande till Inspektionen. Yttrande 
har även lämnats till Inspektionen gällande ett liknande klagomål 
gällande en annan enhet. Dialog förs med berörda företrädade. 

• Mediebevakning gällande Inspektionen för vård och omsorgs 
tillsyn inom verksamhetsområde omsorg funktionsnedsättning 
samt frågan om ledsagning till vårdcentral av äldre person som 
ska vaccineras mot Covid-19 

• Aktuell utveckling av ärenden inom äldreomsorgen 
• Överflyttning av patientjournaler ifrån Växjö kommuns 

verksamhetssystem till nytt journalsystem som tillhandahålls via 
Region Kronoberg. 

• Nyttjandegrad av det kommunala friskvårdsbidraget hos 
omsorgsförvaltningen 

• Redovisning av antal avgiftsärenden och andel omsorgstagare 
med olika avgiftsutrymmen.    

• Summering av det gångna året med vissa utmaningar men först 
och främst många noterbara framsteg och påbörjade satsningar. 
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§ 122 Dnr 294794 
 

Information från ledamöter 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Anna Zelvin (KD), förste vice ordförande, informerar om genomfört 
besök vid nyligen åter öppnad dagverksamhet i Gemla. 
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§ 123 Dnr 298215 
 

Frågor ifrån ledamöter och ersättare 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Carin Högstedt (V) frågar om nuläget gällande antalet timvikarier vid 
omsorgsförvaltningen. 
 
Malin Raab Obermayr, avdelningschef för uppdrag och uppföljning 
svarar att förvaltningen kommer att redovisa uppgifter till 
Socialstyrelsen för att söka prestationsbaserat statsbidrag gällande att 
minska antalet timanställda i verksamheten. 
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§ 124 Dnr 294793 
 

Övrigt 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen. 
 
Bakgrund 
Ulf Hedin (M), ordförande, tackar för året som gått och delar ut en 
julblomma till nämndens sekreterare, omsorgsförvaltningens 
avdelningschef för uppdrag och uppföljning samt förvaltningschefen. 
 
Ordförande överlämnar sedan en julgåva i form av en bok till nämndens 
förste vice ordförande och andre vice ordförande samt 
förvaltningschefen.  
 
 
Julia Berg (S), andre vice ordförande, överlämnar en julgåva i form av en 
julprydnad till ordförande, förste vice ordförande, förvaltningschefen 
samt nämndens sekreterare 
 
 
Anna Zelvin (KD), förste vice ordförande, tackar presidiet för ett gott 
samarbete under året och presenterar en julgåva i form av salt till 
ordförande respektive andre vice ordförande.  
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