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§ 27

Dnr 305311

Närvaro
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen.
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§ 28

Dnr 299668

Val av justerare
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd väljer Tomas Thornell (S) till justerare.
Justering sker digitalt måndagen den 8 mars.
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§ 29

Dnr 304108

Fastställelse av föredragningslistan
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott fastställer
föredragningslistan enligt följande:
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 42
§ 43
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38

§ 44
§ 45
§ 46
§ 39
§ 40
§ 41

Närvaro
Val av justerare
Fastställelse av föredragningslistan
Allmänhetens frågestund
Information från nämndens ordförande
Information från förvaltningen till nämnden
Redovisning av delegationsbeslut
Inkomna skrivelser och meddelande till nämnden för arbete
och välfärd
Beslut om anmälan till IVO baserat på utredning av rapport
om missförhållande eller påtagliga risker för
missförhållande enligt 14 kap 3 § SoL (lex Sarah)
Beslut om anmälan till IVO baserat på utredning av rapport
om missförhållande eller påtagliga risker för
missförhållande enligt 14 kap 3 § SoL (lex Sarah)
Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Val av ledamöter och ersättare - Nämnden för arbete och
välfärds arbetsutskott och individutskott för
mandatperioden 2019-2022
Redovisning rätt insatser Balans 22
Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige om att
välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas med minskad
administration och ökade samordningsvinster hos
stödjande funktioner
Beslut om tillsynsplan för tillsyn enligt alkohollagen i Växjö
kommun 2021 - 2022
Beslut om yttrande om remiss av medborgarförslag om att
inrätta tjänst som försteskötare på gruppbostäder
Beslut om svar på skrivelse från Carin Högstedt (V) och
Tomas B Lindahl (V): Om att möta ohälsa, ensamhet och
isolering inom LSS och assistans under pandemin
Budgetuppföljning
Beslut om pengnivå Växjölöftet Sysselsättning
Beslut för fastställande av pengnivåer för Växjölöftet
Vuxenutbildning
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§ 49
§ 47
§ 48

Övrigt
Information från Individutskottet
Utredning umgänge närstående jml FB 6 kap 15a § 2a
stycket 201408 HÅ
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§ 30

Dnr 2021-00015

Allmänhetens frågestund
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar att ingen allmänhet är
närvarande.
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§ 31

Dnr 2021-00011

Information från nämndens ordförande
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen.
Bakgrund
Nämndens ordförande Oliver Rosengren (M) lämnar följande
information:
Till NAVAU, 3 mars:
-

Verksamhetsbesök VL Vuxenutbildning
Gemensamberedning tidiga insatser, 15 februari
Dialog om måldagar med chefer, 17 februari
Verksamhetsbesök bostadssociala gruppen, 17 februari
Webbinarium NNR, 18 februari

Till NAV, 18 mars:
- Möte med MUCF om LUPP, 4 mars
- Bokslutsdag, 12 mars
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§ 32

Dnr 2021-00012

Information från förvaltningen till nämnden
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen.
Bakgrund
Förvaltningschef Per Sandberg lämnar följande information:
-

Styrgrupp integration. 15 februari
Möte med statens servicecenter, 17 februari
Besök av Nybro kommun, 19 februari
Möte med omsorgen om gemensam uppföljning av externa
placeringar, 4 mars
Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg, 10 mars
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§ 33

Dnr 2021-00013

Redovisning av delegationsbeslut
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd godkänner redovisningen.
Bakgrund
Nämnden för arbete och välfärd har överlåtit sin beslutanderätt till
utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av nämnden antagen
delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att
nämnden kan ändra i de redovisade besluten. Däremot står det
nämnden fritt att när som helst återkalla den givna beslutanderätten.
Frågor gällande särskilt delegeringsbeslut ställs på arbetsutskottet och
besvaras på nämnden alternativt skickas till förvaltningssekreteraren
senast 2 dagar innan nämndens sammanträde.
Redovisningen av delegeringsbesluten är uppdelade i två rapporter. En
av rapporterna avser delegeringsbeslut fattade i individärenden och i
den andra redovisas övriga delegeringsbeslut.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2021-01-20 – 2021-02-23.
Redovisning av delegationsbeslut fattade i individärenden för perioden
2021-01-01 – 2021-01-31
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§ 34

Dnr 2021-00010

Inkomna skrivelser och meddelande till nämnden för
arbete och välfärd
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd tar del av inkomna skrivelser och
meddelande.
Bakgrund
Datum
2021-02-08
2021-02-08
2021-02-11
2021-02-11
2021-02-11
2021-02-11
2021-01-25
2021-01-25
2021-02-22
2021-02-22
2021-02-22
2021-02-22
2021-02-09
2021-02-08
2021-02-08
2021-02-08
2021-02-08
2021-02-08
2021-02-08
2021-02-08
2021-02-08
2021-02-08
2021-02-05
2021-02-05
2021-02-01
2021-01-21
2021-01-21

Beskrivning
Sjukfrånvaro per avdelning och enhet 2020 - tom dec
Protokoll FSG AoV 210203
FSG 2021-02-03
LSG protokoll vuxna 2021-01-18
LSG protokoll arbete och lärande 2021-01-27
LSG protokoll vuxna 2020-12-14
Missiv kortsiktiga prognoser från Nationella
vårdkompetensrådet
Examinerade inom vårdutbildningar kortsiktiga prognoser
Växjö kommuns arbetsmiljöpolicy
Beslut-202000687-KS-§ 19
Beslut-202000009-KS-§ 26
Beslut-202000767-KS-§ 21
Inbjudan IBF frukostseminarium 18 feb 2021
Bilaga 1 - Hållbara Araby 2030
Utredning Hållbara Araby 2030
Tjänsteskrivelse förenklad
Beslut-202000355-KS-§ 59
Beslut-202000608-KS-§ 55
Beslut-202000254-KS-§ 54
IBD_Program
IBD_inbjudan
VB: Välkommen till Internationella Brottsofferdagen 22 feb
- För en tryggare vittneskultur
Inbjudan till Sociala innovationer för barnets rätt, den 19
februari 2021
VB: Inbjudan till webbinarium 19 februari kl. 10-12: Sociala
innovationer för barnets rätt
Informationsbrev 2021 Kampanj Svartsjuka a?
Rapport KKiK 2020 Växjö kommun
KKiK resultat 2020 Växjö
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2020-01-18 VB: Fortsatt högt antal misstänkta fall av människohandel
för 2020
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§ 35

Dnr 2021-00016

Ledamöternas och ersättarnas frågestund
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar att inga frågor ställs.
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§ 36

Dnr 2018-00251

Val av ledamöter och ersättare - Nämnden för
arbete och välfärds arbetsutskott och individutskott
för mandatperioden 2019-2022
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd beslutar enligt följande:
1.

Entlediga Tobias Karlsson (S) från uppdraget som ersättare i
Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott.
2. Välja Eva Gustafsson (S) till ersättare i Nämnden för arbete och
välfärds arbetsutskott.
Bakgrund
Tobias Karlsson (S) har avslutat sitt uppdrag som förtroendevald i Växjö
kommun. Till följd av detta har han avsagt sig sitt uppdrag som ersättare
i Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott. Mot bakgrund av detta
måste fyllnadsval genomföras av ersättare i Nämnden för arbete och
välfärds arbetsutskott.
Beslutet skickas till
För åtgärd
Kansliet
För kännedom
Eva Gustafsson (S)
Beslutsunderlag
Beslut 202100027-KS§29
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§ 37

Dnr 2019-00232

Redovisning rätt insatser Balans 22
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd godkänner redovisningen.
Bakgrund
Verksamhetscontroller Pauline Ranney och utredare Petra Höglund
redovisar rätt insatser Balans 22 och vad som är gjort inom
åtgärdsområdet.
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§ 38

Dnr 2021-00055

Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige
om att välfärdens långsiktiga finansiering ska
tryggas med minskad administration och ökade
samordningsvinster hos stödjande funktioner
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd beslutar uppdra åt förvaltningen att för
2021 genomföra effektiviseringar i administration,
verksamhetsutveckling och utredning motsvarande 1,75 mkr i enlighet
med redovisat underlag.
Bakgrund
Samordning av resurser inom verksamhetsutveckling och utredning
samt minskad administration är ett koncernövergripande uppdrag i KF:s
budget 2021. Uppdraget syftar till att få ett likvärdigt sätt att arbeta i
koncernen, för minskad sårbarhet och ökade samordningsvinster.
Sammanfattning
Samordningen ska leda till ökad produktivitet och kvalitet samt
minskade kostnader. För år 2021 innebär detta minskade kostnader på 8
miljoner för utveckling och utredning samt 6 miljoner för
administration.
Besparingen fördelas på respektive förvaltning/bolag fördelat och för
Arbete och välfärds del har Kommunfullmäktige §26/2021 för 2021
beslutat om en besparing på 1 mkr för verksamhetsutveckling och
utredning samt 750 tkr för administrationen.
Förvaltningen för Arbete och välfärd föreslår att besparingen på 1,75 mkr
ska hanteras centralt på förvaltningskontoret och regleras genom att
inte återbesätta vakanta tjänster.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
För åtgärd
Förvaltningschef
Controller
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§ 39

Dnr 2021-00014

Budgetuppföljning
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen i månadsrapport
per februari 2021 och skickar den till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Samtliga verksamhetsavdelningar samt förvaltningsövergripande
verksamhet prognostiserar en budget i balans. Pågående initiativ och
åtgärder bedöms ge minst planerad effekt under året.
Beslutet skickas till
För åtgärd
via Stratsys till kommunstyrelsen (ekonomi- och finanschefen)
För kännedom
Förvaltningen arbete och välfärd
Beslutsunderlag
Månadsrapport per februari 2021
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§ 40

Dnr 2016-00086

Beslut om pengnivå Växjölöftet Sysselsättning
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd fastställer föreliggande ersättningsnivå
2021.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet i ärende 14 på nämnden
för arbete och välfärds sammanträde 2021-03-18.
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet då underlaget inför
beslutet är bristfällig och utifrån det material som presenteras så kan
inte en långsiktighet garanteras. Detta är olyckligt och försvårar för
både de eventuella utövarna samt de personer inom socialpsykiatrin
som deltar i sysselsättningen. De dialogträffar som genomförts har gjort
utan att någon insyn har tillåtits av majoriteten gentemot oppositionen.
Trots det så hänvisar majoriteten i beslutsunderlaget till dialogträffarna
utan att man i handlingarna på något sätt redogör kring den dialog som
skett.
Bakgrund
2016-08-24 fastställde nämnden för arbete och välfärd ersättningsnivå
till 63 kr per timme för interna utförare och 63 kr per timme samt
ersättning för administration och momskompensation motsvarande
sammanlagt 14 % för externa utförare.
2018 genomfördes en utredning ” Uppdrag auktorisationsmodell eller
annan lämplig resultatbaserad modell, där så är lämpligt, för daglig
verksamhet, sysselsättning och träffpunkter”.
2018-10-24 redovisades utredning för nämnden och nedanstående
beslutades:
Nämnden för arbete och välfärd beslutar att uppdra åt förvaltningen att
ta fram förslag på införande av en sammanhållen modell för
sysselsättning enligt LSS (daglig verksamhet) och enligt SoL, där
utförare som når lagstadgade kvalitetskrav får erbjuda insatser mot en
peng baserad på behovsnivå utifrån maximalt fyra steg. Förslaget ska
innehålla bonus till anordnare som stöttar deltagare till den ordinarie
arbetsmarknaden. Förslaget ska ta hänsyn till kontinuitet för deltagarna,
samverkan med omsorgsnämnden och nämndens ekonomi.
Erfarenheter från auktorisationen för sysselsättning enligt SoL ska
beaktas.
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Under tiden december 2020 till februari 2021 har flera dialogmöten skett
med tänkta anbudsgivare hållits. Efter dialogmötena lämnar
förvaltningen föreliggande förslag till ersättningsnivåer.
Ny beräkning av ersättningsnivå för beslut i sysselsättning
Genomsnittligt antal beslut under perioden 2018-2020 är 131 st
Budget för köp av
4 913 000
sysselsättning:
Snittpris/månad och beslut:
3 125
Antal beslut i Sysselsättning är 122 st
Upp till 10,0 h =>
Mellan 10,5-20 h =>
Över 20,5 h =>

Omsorgsnivå/
omfattning
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

25% - deltid i
sysselsättn
26-50% - halvtid i
sysselsättn
51%-100% - heltid i
sysselsättn

Fördelning i
omfattning
61%
30%
9%

Deltid: 125%

Halvtid: 2650%

Heltid: 51100%

1,21%
23,66%
35,79%

0,61%
11,83%
17,89%

0,18%
3,52%
5,32%

Deltid: 1-25%

Halvtid: 2650%

Heltid: 51100%

0,50
0,75
1,25

0,75
1,00
1,50

1,25
1,50
2,00

Procentuell
fördelning
omsorgsnivå
2%
39%
59%

Viktning av ersättning
Omsorgsnivå
/omfattning
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3

Beslutsunderlag
Prislista
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Yrkanden
Tomas Thornell (S) yrkade att Nämnden för arbete och välfärd avslår
förslaget till beslut och uppdrar åt förvaltningschef att återuppta
dialogen med intressenter och ta fram en modell som ger bättre
förutsättningar för utövarna att stödja de i sysselsättning i ett längre
perspektiv.
Elisabet Flennemo (V): Bifall till Tomas Thornells yrkande.
Marie-Louise Gustavsson (S): Bifall till Tomas Thornells yrkande.

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
22 (39)

Sammanträdesprotokoll
Nämnden för arbete och
välfärd
2021-03-18

§ 41

Dnr 2018-00133

Beslut för fastställande av pengnivåer för
Växjölöftet Vuxenutbildning
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärds arbetsutskott godkänner föreliggande
Prislista 2021-07-01
Bakgrund
Nämnden för arbete och välfärd beslutade 2020-12-18 om förändringar i
förfrågningsunderlaget Växjölöftet Vuxenutbildning. Förändringarna
gäller fr.o.m. 2020-07-01.
Förvaltningen har tagit fram förslag till förändringar i nu gällande
prislista. Förändringarna gäller fyra delar.
1. Förslag på bonus för studiespår
2. Resursfördelning - ändring av utbetalningsintervall för SFI på
plats
3. Förslag på förändringar resursfördelning SFI distans
4. Förslag på ny betalningsrutin
1. Förslag på bonus för studiespår
Ett studiespår införs, där utbildningsanordnare som integrerar
teoretiska kurser på grund- eller gymnasienivå med sfi får en bonus, på
samma sätt som yrkesbonus utbetalas när yrkeskurser integreras med
sfi på språkintegrerad yrkesutbildning.
I ett studiespår kan elever studera heltid genom att till exempel
kombinera sfi med kurser i matematik, engelska eller
samhällsorienterande ämnen. Syftet är dels att möjliggöra
heldagsstudier inom utbildningsplikten, dels att möjliggöra för elever
med kort skolbakgrund, som siktar på vidare teoretiska studier på
grundläggande, gymnasial nivå eller högre studier, att få en snabbare
resa genom utbildningslandskapet. Genom ett studiespår kan även
effekten bli att genomströmningen. Det har vi sett sker inom våra
språkintegrerade yrkesutbildningar.
Studiespåret har samma form som YFI, dvs att det utgår en bonus i form
av ett tillägg på 25 procent på sfi-ersättningen och förutsättningen för
bonus är att eleven integrerar ytterligare en eller flera grundläggande
eller gymnasiala teoretiska kurser hos utbildningsanordnaren.
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Utgångspunkten är att utbildningsanordnaren integrerar
språkinlärningen i de teoretiska kurserna och att sfi-lärare och övriga
lärare har ett tätt samarbete såsom sker på språkinfärgad
yrkesutbildning. I första hand ska behörighetsgivande kurser läsas i
kombination med sfi.
2. Resursfördelning - ändring av utbetalningsintervall för SFI på
plats
På sfi på plats införs fler utbetalningsperioder, att vi ersätter utbildarna
vecka för vecka istället för vid 2 veckor, 10, 20 och 30 veckor som det är
idag.
Det är en resultatbaserad ersättning och utbetalningen förutsätter
progression. SFI-studerande avbryts som de inte har progression varför
en veckobaserad ersättning är en mer finkalibrerad resultatersättning.
Om progression upphör, upphör SFI-studierna och därmed
utbetalningarna.
Utbildningsanordnarna erhåller fortfarande 20 procent av den totala
ersättningen för kursen vid betyg, men 80 procent fördelas jämnt över
30 veckor. Ersättning sker per vecka (beroende på kurs och studiespår i
enlighet med dagens ersättningsnivå) som utbetalas månadsvis.
Blir en elev klar med kursen tidigare än 30 veckor, erhåller
utbildningsanordnaren resterande utbetalningar samt betygsutbetalning
vid samma tillfälle.
Blir en elev klar med kursen senare än 30 veckor, erhåller
utbildningsanordnaren ej ytterligare ersättning.
Om en elev avbryter kursen, stoppas utbetalningarna och utbildaren får
ersättning för genomförda veckor, men avbrottsveckan ersätts ej.
Anledningen till förslagen förändring är att dels att systemet blir
tydligare; vi ersätter per vecka där både vi och utbildningsanordnarna
lätt kan hålla reda på hur många utbetalningar som gjorts. Vi får lättare
att se vilken utbetalningsperiod en återsökande elev ska läggas in på och
minskar därmed risken för dubbel ersättning. För
utbildningsanordnarna blir det också ett jämnare flöde av utbetalningar
där utbetalning sker med jämna intervaller, istället för som nu att det
kan gå två månader utan ersättning för eleven. Dels ger detta ett mer
rättvist system för utbildarna om en elev gör avbrott. De kan i dagens
system ha lagt resurser på en elev i nästan 10 veckor, men ersätts inte
för det.
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3. Förslag på förändringar resursfördelning SFI distans
I dagsläget ersätts SFI med 25 kr/timme och 80 procent av detta betalas
ut löpande månadsvis. Ingen minimi- eller max-belopp finns på
distanskurserna på SFI, utan ersättningen om 25 kr/timme löper fram
tills eleven blir klar med kursen eller avbryter studierna av annan
anledning.
Ersättning sfi på distans enligt samma princip som för sfi på plats.
Utifrån en benchmarking samt en analys av genomströmning föreslås
följande ersättning för sfi på distans:

Kurs B
Kurs C
Kurs D

Studieväg 2 Studieväg 3
10 000
10 000
7 500
10 000
7 500

Med ovan belopp blir det tydligt både för oss och anordnarna vad
ersättningen är. Det blir också tydligt i en programmering av
resursfördelningen, och i kontrollen av densamma.
4. Förslag på ny betalningsrutin
Ersättning till utbildningsanordnare sker via IST
resursfördelningsmodul. Utbetalning sker månadsvis i efterskott. Utifrån
en benchmarking samt en analys föreslås följande:
Utbetalning till utbetalningsanordnare sker veckovis i efterskott.
Förändringen innebär ingen ökad administrativ kostnad.
Beslutsunderlag
Prislista 2021-07-01
Beslutet skickas till
För åtgärd
Arbete och lärande - avdelningen för full sysselsättning
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§ 42

Dnr 2020-00282

Beslut om anmälan till IVO baserat på utredning av
rapport om missförhållande eller påtagliga risker
för missförhållande enligt 14 kap 3 § SoL (lex Sarah)
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd anmäler ärendet till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) då det inträffade bedöms utgöra en påtaglig risk
för ett allvarligt missförhållande.
Nämnden för arbete och välfärd uppdrar åt förvaltningen att vidta de
åtgärder inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet gällande de
brister och förbättringsområden som har uppmärksammats i
utredningen.
På Nämnden arbete och välfärds möte den 23 juni sker återrapportering
av de vidtagna åtgärderna.
Bakgrund
En rapport enligt lex Sarah upprättades 20-12-17 av chef för avdelning
barn och familj. Händelsen avser brister i utredningen av ett
barnavårdsärende. Den aktuella utredningen aktualiserades i maj 2020
genom orosanmälan avseende våld. Efter beslut om att inleda utredning
tilldelades ärendet handläggare på dåvarande stöd- och
utredningsenhet barn, norr. Efter genomförandet av två möten blev
utredningen liggandes utan åtgärder och utan att avslutas. När
utredningen rapporteras enligt lex Sarah har den en sammanlagd
utredningstid på sju månader, varav sex månader utan att något aktivt
utredningsarbete har bedrivits.
Bristerna i handläggningsförfarandet består i att utredningen inte har
slutförts inom lagstadgad tid, inte kan anses ha bedrivits skyndsamt och
inte kan anses ha bedrivits utifrån ett barnrättsperspektiv. Vidtagna
utredningsåtgärder kan inte heller anses uppfylla gällande lagkrav, det
saknas bedömning av barnets behov av skydd och utredningen kan inte
heller anses uppfylla gällande dokumentationsskyldigheter.
Identifierade orsaker
Som orsaker till det inträffade identifieras brister i kommunikationen
och informationen inom enheten. En underlåtenhet att bedriva ett aktivt
utredningsarbete kan konstateras. På systemnivå identifieras brister i
arbetssättet för att uppmärksamma och undvika långa utredningstider,
att säkerställa utredningsarbetet i pågående utredningar vid
semesterperioder samt att genomföra ärendegenomgångar och
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kontrollera handläggares ärendebelastning. Vidare kan brister i
introduktionen för nyanställda chefer, frånvaron av medhandläggare
samt bristande kompetens i BBIC vara bidragande orsaker till det
inträffade.
Bedömning
Den rapporterade händelsen avser bristande rättssäkerhet vilket har
orsakat barnet en rättsförlust samt utsatt barnet för en risk för att inte
få det stöd och skydd som barnet har rätt till. Bedömningen är att det
inträffade utgör en risk för ett allvarligt missförhållande. Utredningen
föreslås därför anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Beslutsunderlag
Lex Sarah-utredning, dnr. NAV 2020-00282
Beslutet skickas till
För åtgärd
Nämnden för arbete och välfärd
Förvaltningen arbete och välfärd
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§ 43

Dnr 2020-00284

Beslut om anmälan till IVO baserat på utredning av
rapport om missförhållande eller påtagliga risker
för missförhållande enligt 14 kap 3 § SoL (lex Sarah)
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd anmäler ärendet till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) då det inträffade bedöms utgöra en påtaglig risk
för ett allvarligt missförhållande.
Nämnden för arbete och välfärd uppdrar åt förvaltningen att vidta de
åtgärder inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet gällande de
brister och förbättringsområden som har uppmärksammats i
utredningen.
På Nämnden arbete och välfärds möte den 23 juni sker återrapportering
av de vidtagna åtgärderna.
Bakgrund
En rapport enligt lex Sarah upprättades 20-12-17 av chef för avdelning
barn och familj. Händelsen avser brister i utredningen av ett
barnavårdsärende. Den aktuella utredningen aktualiserades i juni 2020
genom orosanmälan avseende våld. Efter beslut om att inleda utredning
tilldelades ärendet handläggare på dåvarande stöd- och
utredningsenhet barn, norr. Efter ett telefonsamtal med barnets ena
förälder vidtogs inga andra åtgärder än kontaktförsök med en annan
kommun som föräldern uppgavs ha flyttat till. När utredningen
rapporteras enligt lex Sarah har den en sammanlagd utredningstid på
sex månader. Då har inga ytterligare utredningsåtgärder vidtagits,
ärendet har inte flyttats över till den andra kommunen och det har inte
heller gjorts någon ansats för att avsluta utredningen. Det visar sig
därtill att både föräldern och barnet är folkbokförda i Växjö, att barnet
har gått på förskola i Växjö sedan augusti och varit folkbokförd i Växjö
under hela utredningstiden.
Bristerna i handläggningsförfarandet består i att utredningen inte har
slutförts inom lagstadgad tid, inte kan anses ha bedrivits skyndsamt och
inte kan anses ha bedrivits utifrån ett barnrättsperspektiv. Vidtagna
utredningsåtgärder kan inte heller anses uppfylla gällande lagkrav, det
saknas bedömning av barnets behov av skydd och utredningen kan inte
heller anses uppfylla gällande dokumentationsskyldigheter.
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Identifierade orsaker
Som orsaker till det inträffade identifieras brister i kommunikationen
och informationen inom enheten. En underlåtenhet att bedriva ett aktivt
utredningsarbete kan konstateras. På systemnivå identifieras brister i
arbetssättet för att uppmärksamma och undvika långa utredningstider,
att säkerställa utredningsarbetet i pågående utredningar vid
semesterperioder samt att genomföra ärendegenomgångar och
kontrollera handläggares ärendebelastning. Vidare kan brister i
introduktionen för nyanställda chefer, frånvaron av medhandläggare
samt bristande kompetens i BBIC vara bidragande orsaker till det
inträffade.
Bedömning
Den rapporterade händelsen avser bristande rättssäkerhet vilket har
orsakat barnet en rättsförlust samt utsatt barnet för en risk för att inte
få det stöd och skydd som barnet har rätt till. Bedömningen är att det
inträffade utgör en risk för ett allvarligt missförhållande. Utredningen
föreslås därför anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Beslutsunderlag
Lex Sarah-utredning, dnr. NAV 2020-00284
Beslutet skickas till
För åtgärd
Nämnden för arbete och välfärd
Förvaltningen arbete och välfärd
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§ 44

Dnr 2021-00033

Beslut om tillsynsplan för tillsyn enligt alkohollagen i
Växjö kommun 2021 - 2022
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd beslutar att anta tillsynsplanen gällande
kontroll av serveringstillstånd och detaljhandel/servering av folköl år
2021 - 2022.
Tillsynsplanen för år 2021 - 2022 är särskild fokuserad på inre tillsyn och
skapa samverkan med relevanta myndigheter, i syfte att bidra till att
stävja och stoppa ekonomisk brottslighet i eller i anknytning till
serveringstillståndsreglerade verksamheter.
Bakgrund
Enligt alkohollagen 9 kap 2 § (2010:1622) har kommunerna skyldighet att
upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. Kommunen har
det primära tillsynsansvaret över efterlevnaden av de bestämmelser som
gäller för servering av alkoholdrycker samt tillsynen över de som
bedriver detaljhandel eller servering av folköl. Bestämmelserna om
tillsynsplaner har tillkommit för att betona vikten av ett effektivt
tillsynsarbete där tillsynsplanen utgör ett grundläggande verktyg för
inventering, prioritering och uppföljning av verksamheten. I planen
beskrivs yttre tillsyn, inre tillsyn och förebyggande tillsyn.
Reviderade tillsynsplanen utgår från kommunfullmäktige antagna taxor
och avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen. Den
nya avgiftsmodellen beaktar självkostnadsprincipen per tillståndshavare,
vilket innebär att kommunen kommer att ta ut avgifter motsvarande
kostnader för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.
Tillsynsplanen klargör att kommunen eftersträvar ett yttre tillsynsarbete
baserad på kategoriseringen av serveringsställen där tillsynsbehovet
vikariera utifrån verksamhetens inriktning och typ av serveringsställe.
Avgiften för tillsyn av serveringsställe består av en fast årlig avgift och en
rörlig avgift. I den fasta årliga avgiften ingår en lämplighetsprövning och
rådgivning, medan den rörliga avgiften baseras på timtaxan gånger
tillsynsbehovet, dock max två timmar per tillfälle om inte beslut om
fördjupad tillsyn tas.
Beslutsunderlag
Växjö kommuns tillsynsplan 2021 - 2022
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Beslutet skickas till
För åtgärd
alkoholhandläggare
För kännedom
förvaltningschef
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§ 45

Dnr 2021-00043

Beslut om yttrande om remiss av medborgarförslag
om att inrätta tjänst som försteskötare på
gruppbostäder
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd beslutar översända yttrandet till
kommunfullmäktige för att besvara medborgarförslaget med hänvisning
till förvaltningens yttrande.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att inrätta tjänst
som försteskötare på gruppbostäder.
Nämnden för arbete och välfärd har fått möjlighet att yttra sig kring
förslaget inför att beslut ska fattas i kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Arbete och välfärd har idag funktionen boendestödspedagog som
implementerades under 2020. Förvaltningen bedömer att
medborgarförslagets beskrivning av tjänsten som försteskötare kan
likställas med funktionen boendestödspedagog. I dagsläget finns 2
boendestödspedagoger anställda på förvaltningen arbete och välfärd
och dessa verkar både inom boendestödet och särskilt boende.
Boendestödspedagogen har ett omsorgstagarperspektiv och står för att
den pedagogiska verksamheten följs och utvecklas, stödjer och vägleder
kollegor i bland annat metodutveckling och verksamhetsutveckling samt
arbetar som boendestödjare.
Förvaltningens förslag till yttrande
Förvaltningen för arbete och välfärd konstaterar att den föreslagna
tjänsten som försteskötare redan finns i funktionen som
boendestödspedagog.
I medborgarförslaget föreslås att tjänsten ska inrättas på samtliga
gruppbostäder, förvaltningen gör dock bedömningen att inrättande av
boendestödspedagog ska styras utifrån behov som det görs idag.
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Konsekvensanalys
Funktionen som boendestödspedagog bidrar till ökad kvalitet och
verksamhetsutveckling.
Beslutsunderlag
Yttrande
Medborgarförslag
Beslutet skickas till
För åtgärd
Avdelningschef Vuxna
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§ 46

Dnr 2021-00046

Beslut om svar på skrivelse från Carin Högstedt (V)
och Tomas B Lindahl (V): Om att möta ohälsa,
ensamhet och isolering inom LSS och assistans under
pandemin
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd besvarar skrivelsen med hänvisning till
förvaltningens yttrande.
Bakgrund
Carin Högstedt och Tomas B Lindahl (V) har inkommit med en skrivelse
till omsorgsnämnden och nämnden för arbete och välfärd om att möta
ohälsa, ensamhet och isolering inom LSS och assistans. I skrivelsen
lämnas följande förslag för att minska pandemins negativa
konsekvenser:
1. en enkät där alla berörda omsorgstagare intervjuas om hur de
mår och vad de skulle vilja ändra till det bättre i sin vardag. Alla
möjligheter till kommunikation ska användas.
2. utifrån resultatet vidta åtgärder och göra en riskanalys inför
återgång till ordinarie verksamhet,
3. undersöka möjligheten att boendestödet utökas till fler tillfällen,
4. dagliga verksamheten i gruppboendena utökas och varieras, och
5. fiber dras in och gör det möjligt för alla i gruppboendena att
koppla upp sig i sina lägenheter.
Svar på skrivelsen
Riskanalyser har genomförts på verksamhets-/enhetsnivå i förhållande
till begränsningar i verksamheten med anledning av Covid-19. På
särskilda boendena enligt SoL och LSS inom socialpsykiatrin har
anpassningar gjorts i gemensamhetsutrymmen för social samvaro i syfte
att kunna hålla avstånd och minska antalet personer som vistas där
samtidigt. Anpassningarna omfattar ommöblering, riktlinjer för antalet
personer som får vistas i gemensamhetsutrymmena samtidigt, att
omsorgstagare inte deltar vid tillagning av gemensam mat och att vissa
gemensamma aktiviteter har ställts in. Åtgärder har vidtagits för att
motverka att anpassningarna leder till en ökad isolering. Åtgärderna
innebär mer socialt stöd inne i den egna lägenheten, socialt stöd via
telefon/sms, aktiviteter utomhus såsom exempelvis promenader samt
gemensamma aktiviteter med begränsat antal medverkande i syfte att
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avstånd kan hållas. Risken motverkas också genom personalens
erfarenheter av omsorgstagarna och att kunna se tecken på en
försämring i deras psykiska mående. Vid förändringar i gemensamma
aktiviteter ges mer individuellt stöd. Boendestödjare träffar i princip,
men få undantag, enskilda stödtagare varje vecka och kan se tecken på
försämring i omsorgstagarnas psykiska mående. Genom
boendestödjarna finns därmed möjligheter att fånga upp
omsorgstagares mående och önskemål om förbättringar i sin vardag.
Inom insatserna boendestöd och ledsagning har inte några ändringarar i
insatsen genomförts. Avbokade boendestöd som skett har varit relaterat
till att enskild haft symptom eller rädsla för smittspridning och vad
gäller ledsagning har innehållet i vissa fall ändrats på grund av
följsamhet till riktlinjer och råd. Om en boendestödjare upplever att den
enskilde har ett behov av utökat boendestöd stöttar boendestödjaren
den enskilde till att ansöka om utökat boendestöd. I nämnden för arbete
och välfärds internbudget 2021 finns satsningar för att säkerställa att
boendestöd förstärks för att möta ökade behov. I nuläget ser vi inget
behov av att genomföra en riskanalys inför en återgång till ordinarie
verksamhet, däremot att fortsatt löpande genomföra att riskanalyser
inför förändringar i verksamheten.
Växjö kommun ingår i ett länsgemensamt arbete kring psykisk hälsa,
avseende barn, vuxna och äldre, på uppdrag av Sveriges kommuner och
regioner. Handlingsplan för psykisk hälsa under 2021 sammanfattar de
satsningar och aktiviteter som prioriteras för året. Att förbättra utbudet
av individuellt anpassade aktiviteter för personer som bor i kommunens
särskilda boenden för äldre, genom att undersöka vad brukarna önskar
för aktiviteter, genomföra dessa samt följa upp resultaten, är ett av de
prioriterade fokusområdena i handlingsplanen. Ett annat är metodstöd
socialpsykiatrin, som innebär att öka förståelsen och kunskapen hos
medarbetare kring psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning, genom utbildningssatsningar till personal inom
boendestödet. Att implementera arbetsmodellen tjänstedesign inom
förvaltningen, en metod för att säkerställa brukarinflytande, är
ytterligare ett fokusområde i handlingsplanen som sammanfattar totalt
åtta fokusområden.
Integrerad daglig verksamhet finns inte inom nämnden för arbete och
välfärds boenden. Sysselsättning och daglig verksamhet som bedrivs
inom nämnden för arbete och välfärds ansvarsområde stängde för
deltagare den 6 november med anledning av smittspridningen i
samhället. Fram till dess har innehållet i daglig verksamhet varit
oförändrat, däremot har anpassningar har gjorts för att följa riktlinjer
och råd exempelvis avseende handhygien och tejpmarkeringar i lokalen i
syfte att hålla avstånd. I samband med att verksamheten stängde för

Ordförandes signatur Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
35 (39)

Sammanträdesprotokoll
Nämnden för arbete och
välfärd
2021-03-18

deltagare kontaktades samtliga deltagare via telefon och kontakt har
därefter skett med deltagare enligt den enskildes önskemål. Genom
kontakterna kan personal fånga upp hur deltagarnas mående. Generellt
har daglig telefonkontakt skett med merparten av deltagare med
sysselsättning enligt socialtjänstlagen, medan telefonkontakt skett mer
sällan med deltagare som har daglig verksamhet enligt LSS.
Anpassningarna har gjorts utifrån deltagarnas önskemål om kontakt.
Verksamheten har genom kontakterna fått uppfattningen av att
deltagare inom daglig verksamhet enligt LSS generellt saknar
strukturen, att komma till arbetet, snarare än det sociala. Deltagare
inom utflyttad daglig verksamhet följer företagets verksamhet,
merparten av dessa är på plats.
På boendena genomförs verksamhet och aktiviteter för de boende, som
inte utgör daglig verksamhet. I gemensamhetsutrymmena arrangeras
exempelvis gemensam fika, det spelas spel, tittas på film eller andra
gemensamma aktiviteter för att umgås såsom promenader utomhus.
Aktiviteterna planeras utifrån omsorgstagarnas intresse. Aktiviteter
bedrivs i stort som vanligt men genomförs med anpassningar. Det är
därmed inte några större skillnader vad gäller aktiviteter med anledning
av pandemin.
Fibernät är idag en av de grundläggande infrastrukturerna och Växjö
kommun har höga ambitioner när det gäller utbyggnad av ett snabbt och
driftsäkert fibernät.Växjö kommun ska säkerställa tillgång till internet
som för andra kommuninvånare. Framdraget fiber med uppkoppling till
trådlöst nätverk finns i gemensamhetsutrymmen för social samvaro i
våra boenden, där omsorgstagare kan nyttja kommunens gästnätverk.
Det enskilde tecknar själv abonnemang för sin lägenhet. Vid nya
upphandlingar av boenden ställer nämnden för arbete och välfärd krav
på att utföraren tecknar abonnemang för TV i gemenskapsutrymmen
och svarar för denna kostnad samt att utföraren möjliggör internet- och
TV-anslutning i den enskildes bostad. Den boende svarar själv för
internet-, TV- och telefonabonnemang.
Beslutet skickas till
För kännedom
Carin Högstedt (V)
Tomas B Lindahl (V)
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§ 47

Dnr 2021-00020

Information från Individutskottet
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Nämnden för arbete och välfärd noterar informationen.
Bakgrund
Nämnden för arbete och välfärds individutskotts ordförande Iréne
Bladh, ordförande lämnar information.
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§ 49

Dnr 2021-00019

Övrigt
Nämnden för arbete och välfärds beslut
Tomas Johansson (C) framförde önskemål om att få en beskrivning över
hur distansundervisning genomförs.
Tomas Thornell (S) framförde önskemål om att inbjudningar som
kommer, främst gällande avgiftsfria webbinarium, distribueras i
samband med att de kommer.
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