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Beslutande  
Ledamöter 

 
Ulf Hedin (M), Ordförande 
Anna Zelvin (KD), 1:e vice ordförande 
Julia Berg (S), 2:e vice ordförande 
Benny Johansson (M) 
Suzanne Frank (M) 
Alexander Modell (M), tjänstgörande ersättare för Anna 
Gustbée (M), § 67 
Anna Gustbée (M), §§ 68-83 
Margareta Jonsson (C) 
Lars Rejdnell (L) 
Gunnel Jansson (MP) 
Fitim Krasniqi (S), tjänstgörande ersättare för Alije Mikullovci 
Kera (S) 
Andreas Liljenberg (S) 
Erika Lagergren (S), §§ 68-79 
Åsa Hjort (S), tjänstgörande ersättare för Erika  
Lagergren (S), §§ 80-83 
Marianne Paine Ståhle (S) 
Carin Högstedt (V) 
Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande ersättare för Hannes 
Jónsson (SD), § 67 

 Hannes Jónsson (SD) , §§ 68-83 
 

Övriga närvarande 
Ersättare 

 
Elaine Sandell Belin (M), §§ 68-83 
Gitten Öholm (KD) 
Budimir Simic (M) 
Alexander Modell (M), §§ 68-83 
Majja Almqvist Rieger (C) 
Ann-Margreth Willebrand (L), §§ 68-80 
Guje Larsson (MP) 
Mohammed Bashir Abdi (S) 
Åsa Hjort (S), §§ 68-79 
Pernilla Wikelund (SD), §§ 80-83 

 
Tjänstepersoner 

 
Ewa Ekman, förvaltningschef 
Henrik Mohlin, förvaltningssekreterare 
Anders Allard, avdelningschef uppdrag och uppföljning 
Marita Jonsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, del av § 67 
Kristina Lindstedt, controller, kommunledningsförvaltningen, 
ekonomiavdelningen, § 68 
Rebecca Médoc, HR-konsulent, 
kommunledningsförvaltningen, HR-avledningen, § 75 

 
Övriga 

 
José Navarro, verksamhetschef vid Linné hemvård, del av § 67 
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Justering  

Justerare Julia Berg 

Plats och tid Omsorgsförvaltningen,  

Justerade paragrafer §§ 67-83 

Ajournering 16:35-16:50 

Anmärkning Nämnden godkände att ärendet ’Skrivelse ifrån Blågröna Växjö 
om att med bostadsföretagen i Växjö kommun aktualisera 
frågan om planering för framtagande av trygghetsboenden 
och seniorboenden’ utgick efter att förslagsställarna och 
ordförande dragit tillbaka sina förslag till nämnden.  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

 
…………………………………… 
Henrik Mohlin 

 
 
Ordförande 
 

…………………………………… 
Ulf Hedin 

 
Justerare 
 

 
 
…………………………………… 
Julia Berg 
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_____________________________________________________________ 
 

                                  Bevis om anslag av protokoll 
 

omsorgsnämndens protokoll från sammanträdet 2020-08-19 är justerat. 

Anslagsdag 2020-08-25 

Anslaget tas ner 2020-09-16 

Förvaringsplats för 
protokollet 
 

Omsorgsförvaltningen 
 

 
Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor 
från anslagsdagen 
 
 
Underskrift  

……………………………………………………… 

 
Henrik Mohlin 
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Skrivelse ifrån Blågröna Växjö om uppdrag till 
förvaltningschefen att undersöka möjligheten att anpassat och 
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§ 67 Dnr 2020-00017  
 

Information och utbildning till omsorgsnämnden 
2020 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen.  
 
Bakgrund 
José Navarro, verksamhetschef vid Linné Hemvård informerar om sitt 
företags verksamhet i kommunen. 
 
Marita Jonsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om 
nuläget runt Covid-19.  
 
Anna Zelvin (KD), förste vice ordförande, frågar hur omsorgstagarna i 
särskilt boende påverkas av situationen med pandemi och besöksförbud. 
Har någon extra kompetens kring psykisk ohälsa kopplats in? 
 
Marita Jonsson svarar att det inte gjorts någon särskild bemanning. I de 
fall där det bedömts behövas har man försökt ordna utevistelser och 
möjlighet till särskilda träffar med anhöriga med skyddsavstånd. 
 
 
Erika Lagergren (S), frågar om det finns statistik över psykologisk 
påverkan hos omsorgstagarna under pandemin? 
 
Marita Jonsson svarar att det i vissa fall kan vara svårt att kommunicera 
med vissa omsorgstagare. I vissa fall har man kunnat hålla lugnande 
samtal där man förklarat nuvarande situation. Det är olika hur olika 
omsorgstagare reagerar. Några mått finns ej i nuläget. 
 
 
Margareta Jonsson (C) frågar om man planerar att undersöka dödsorsak 
för avlidna omsorgstagare som testats positiva för Covid-19? 
 
Marita Jonsson svarar att man ej vet i nuläget men att det är troligt 
 
Anna Zelvin (KD) informerar om att Region Kronoberg ska genomföra en 
journalgranskning för att undersöka dödsorsaker bland patienter. 
Resultatet väntas publiceras till hösten. 
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Carin Högstedt (V) frågar om det kommer göras en enkätundersökning 
till omsorgstagare och anhöriga om hur kommunens hantering av 
Covid-19 har upplevts. 
 
Marita Jonsson svarar att detta är en möjlighet. 
 
Ulf Hedin (M), ordförande, tillägger att detta eventuellt organiseras av 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
 
 
Lars Rejdnell (L) frågar ifall individuella medicinsk bedömning har gjorts 
av läkare som närvarat fysiskt. 
 
Marita Jonsson svarar att bedömning ska ha gjorts av läkare som med 
något undantag varit på plats.  
 
Ewa Ekman, förvaltningschef, tillägger att intrycket är att 
läkarsamverkan och förstärkt läkarmedverkan har fungerat väl och att 
läkare normalt närvarat på plats. 
 
 
Suzanne Madar, omsorgschef för särskilda boenden, informerar om ny 
rutin, prioritering av verkställande, respektive uppföljning med förstärkt 
hemtjänst av omsorgstagare som gjorts gällande insatsen växelvård.  
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§ 68 Dnr 2020-00027  
 

Redovisning av preliminärt ekonomiskt utfall efter 
juli månad 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen.  
 
Bakgrund 
Kristina Lindstedt, controller, informerar.  
 
Enligt de rutiner som tillämpas stänger inte kommunen för 
månadsbokslut efter juni eller juli månad, varför månadsbrytet efter juni 
inte är fullt ut avstämt. De största posterna är dock bokförda och 
avstämda. Underskottet efter juni är preliminärt på ungefär samma nivå 
som efter maj månad, ca 10 mkr. Den prognos som lämnades efter maj 
månad bedöms i dagsläget oförändrad. De senaste åren har utfallet vid 
denna tid varit långt mer utmanande. Det pågår sedan länge arbete 
kring ekonomi i balans och detta ska stämmas av i närtid. 
 
Särskilt avdelningen för sjuksköterskor har påverkats av Covid-19. 
Överlag har enheterna inom särskilt boende svårare att hålla budget 
med ett genomsnittligt underskott om 2 mkr där särskilt Hagalund 
redovisar en större förändring. Även strax över hälften av enheterna 
inom hemvården och något fler än så inom omsorg 
funktionsnedsättning berörs: det är en stor spännvidd på underskotten, 
från ca 10 tkr till uppemot 1,5 mkr. Enheter med underskott ska följas 
upp i närtid där till ansvarsområdet utsedd controller, HR-konsulent 
och omsorgschef deltar. Även enheter som redovisar överskott följs upp 
för att undersöka orsaker och hur man ska hålla i och sprida till andra 
enheter. 
 
Redovisning av tillgängliga statsbidrag och projektmedel: 

 Äldreomsorgslyftet  
 Medel för att öka kvalitet i demensvården samt att motverka 

ensamhet bland äldre  
 Ökad habiliteringsersättning  
 Projektmedel från Kampradstiftelsen för satsningar på 

välfärdsteknik för omsorgstagare med demens samt digital 
gemenskap 

 Medel för att motverka isolering till följd av Covid-19  
 Via Region Kronoberg medel för kompetensutveckling inom God 

nära vård.  
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Det är ännu osäkert hur mycket medel som kommer kunna sökas för 
merkostnader för Covid-19. Direkta kostnader, som finns särredovisade i 
bokföringen, för bland annat skyddsutrustning uppgår till 4,5 mkr. 
Därtill har kommunen möjlighet att söka för merkostnader gällande 
personal och övrigt. För tillfället utreds hur mycket som kan återsökas: 
planerade belopp motsvarar i nuläget 2,3 mkr och ytterligare summor 
tillkommer. Socialstyrelsen beslutar sedan om hur fördelning mellan 
kommunerna blir. Central återsökning ska göras i augusti. 
 
Anna Zelvin (KD) frågar om stimulansmedlen för att öka kvalitet i 
demensvården samt att motverka ensamhet bland äldre även riktas till 
privata utförare inom hemvård och särskilt boende, samt om 
användandet av medlen ska redovisas. 
 
Anders Allard, avdelningschef för uppdrag och uppföljning, svarare att 
privata utförare inom både hemvård och särskilt boende ingår. Medlen 
fördelas efter avräkning för kommungemensamma satsningar så som 
Seniorlotsen, och uppgår till ca 1 mnkr som fördelas per beviljade 
timmar för varje utförare. Det är företagen själva som ber om att erhålla 
medel, och de ska i så fall senast i november redovisa en plan för hur 
medlen ska användas. Detta följs upp och redovisas till nämnden efter 
januari. 
 
 
Julia Berg (S), andre vice ordförande, frågar om det gjordes något 
ekonomiskt bokslut efter maj månad. 
 
Kristina Lindstedt svarar att ekonomiskt utfall togs fram efter stängt 
bokslut. Henrik Mohlin, förvaltningssekreterare, tillägger att utfallet 
delgavs nämnden via e-post. 
 
 
Carin Högstedt (V) ber om att få den skriftliga redovisningen av det 
ekonomiska utfallet utsänt till nämnden.  
 
Ulf Hedin svarar att informationen ska delges nämnden. 
 
 
Anders Allard redovisar utvecklingen i antalet omsorgstagare inom 
äldreomsorg respektive patienter inom hemsjukvård.  
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§ 69 Dnr 2020-00018  
 

Anmälan av delegationsbeslut till omsorgsnämnden 
2020 

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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§ 70 Dnr 2020-00019  
 

Meddelanden till omsorgsnämnden 2020 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen.  
 
 
Bakgrund 
Redovisning av inkomna och upprättade skrivelser, beslut, rapporter, 
vidtagna åtgärder och protokoll. 
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§ 71 Dnr 2020-00046  
 

Yttrande över medborgarförslag om att utbildning 
av omsorgspersonal ska ge 
undersköterskekompetens 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden lämnar följande yttrande över förslaget: 
 
Den som går en utbildning inom ramen för Äldreomsorgslyftet kommer 
att kunna utbilda sig till undersköterska.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har mottagit ett medborgarförslag som gäller 
utbildning av kommunal omsorgspersonal som kommer att göras i 
samband med den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet. 
Förslagsställaren uttrycker sin förhoppning att dom utbildningar som 
kommer att erbjudas ger möjligheten att bli undersköterska, och inte 
endast vårdbiträde. Kommunfullmäktige har översänt förslaget till 
omsorgsnämnden för yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 48/2020 föreslagit omsorgsnämnden att lämna 
följande yttrande över förslaget: 
 
Den som går en utbildning inom ramen för Äldreomsorgslyftet kommer att 
kunna utbilda sig till undersköterska 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 28 juli redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att dom 
utbildningar som satsningen omfattar är dom som motsvarar 
Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) och undersköterska  
(1500 p). Den aktuella satsningen inkluderar sålunda även möjligheten 
att läsa till att bli undersköterska. 
 
Beslutet skickas till 
För åtgärd 
Kommunstyrelsen 
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§ 72 Dnr 2020-00056  
 

Yttrande till tekniska nämnden över remiss avseende 
förslag till Växjö Stadsmiljöprogram  

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden tillstyrker förslaget till stadsmiljöprogram.  
 
Bakgrund 
Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till nytt stadsmiljöprogram 
för Växjö stad och översänt det för yttrande från kommunstyrelsen och 
de kommunala facknämnderna. Syftet med stadsmiljöprogrammet är att 
långsiktigt och enhetligt hantera alla förändringar av allmän platsmark i 
stadskärnan. Genom råd och riktlinjer för gestaltning av offentliga 
utomhusmiljöer i centrum ska resultatet bidra till ett attraktivt centrum 
som människor vill vistas i, röra sig till och igenom.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 49/2020 föreslagit omsorgsnämnden att 
tillstyrka förslaget till stadsmiljöprogram.  
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 28 juli redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det 
främst är programmets hantering av tillgänglighetsfrågor som bedömts 
vara av intresse utifrån omsorgsnämndens verksamhetsområde. Det 
bedöms att hänsyn är tagen till tillgänglighet på ett välbeskrivet vis, och 
omsorgsförvaltningens förslag till omsorgsnämnden är därmed att 
programmet ska tillstyrkas. 
 
Förslag till stadsmiljöprogram 
 
Beslutet skickas till 
 
För kännedom 
Tekniska nämnden 
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§ 73 Dnr 2020-00050  
 

Redovisning av uppdrag till förvaltningschefen om 
att med hjälp av Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) framtagna checklista "10 lärdomar om att 
förhindra smitta i äldreomsorgen" redogöra för 
vidtagna och pågående åtgärder mot smittspridning 
samt hur nämnden kan använda de erfarenheter 
och kunskaper SKR tillhandahåller samt anmälan av 
ordförandes delegationsbeslut att ge detta uppdrag 

Omsorgsnämndens beslut 
1.  Omsorgsnämnden godkänner det redovisade 

delegationsbeslutet. 
2. Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av uppdraget.     

 
Bakgrund 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har publicerat en checklista med 
10 punkter för att säkra arbetet mot Covid-19-viruset. Listan är 
framtagen som ett stöd till kommunernas arbete med Covid-19 inom 
äldreomsorgen och handlar om hur äldreomsorgen kan få kontroll över 
smittläget och skydda både omsorgstagare och medarbetare på ett 
effektivt sätt. Punkterna har sammanställts utifrån kunskap som 
utvecklats de senaste månaderna. Listan samlar kommuners 
erfarenheter med råd och rekommendationer från Socialstyrelsen, 
Folkhälsomyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg. 
 
De tio områdena är: 

 Följ basala hygienrutiner 
 Använd skyddsutrustning rätt 
 Underlätta fysisk distans 
 Provta och smittspåra 
 Följ upp smittläget 
 Tillämpa kohortvård 
 Stärk samverkan lokalt och regionalt 
 Kommunicera tydligt 
 Arbeta med nära ledarskap och effektiv krisledning 
 Säkerställ god arbetsmiljö 
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Med hänsyn till att arbetet med att använda sig av detta material inte 
bör vänta längre än nödvändigt, har ordförande gett förvaltningschefen i 
uppdrag att redogöra för vidtagna och pågående åtgärder mot 
smittspridning samt hur nämnden kan använda de erfarenheter och 
kunskaper SKR tillhandahåller. 
 
Förvaltningschefen har tillsammans med omsorgsförvaltningens 
krisledningsgrupp genomfört uppdraget. 
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 50/2020 föreslagit omsorgsnämnden att 
godkänna det redovisade delegationsbeslutet samt redovisningen av 
uppdraget.   
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 28 juli redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut.  
 
Sammanfattning av förvaltningens arbete med lärdomarna: 
Förvaltningens bedömning är att det finns en god följsamhet till samtliga 
10 punkter. Den punkt som har varit svårast är punkt 8, att nå ut med 
korrekt information längst ut i verksamheterna. Där fortsätter arbetet 
genom förenklande matriser, checklistor för utvalda yrkesgrupper och 
arbetsuppgifter, informationskampanjer inom särskilt utvalda områden 
med ett eller ett fåtal utvalda budskap. Tillgången till skyddsutrustning 
har tidvis varit lägre än önskvärt. Därför har mycket arbete och resurser 
behövt läggas på att distribuera den utrustning som finns dit där den 
behövs bäst. Detta har bidragit till att skapa oro när verksamheterna inte 
alltid har fått hela den mängd skyddsutrustning som de beställt. 
Förvaltningens goda samverkan med regionen har fungerat extra bra 
under pandemin, det har till och med skett förbättringar inom området 
läkarsamverkan. Användandet av digital utrustning och samverkan har 
ökat i en takt inte hade kunnat föreställas. Det har aldrig varit svårt att 
nå de högst ansvariga för verksamheterna och dialogen har 
genomgående varit mycket god.   
 
Skrivelse ifrån omsorgsförvaltningen, daterad den 30 juli, i vilken 
beskrivs hur omsorgsförvaltningen arbetat med de tio områdena 
 
Ordförandes delegationsbeslut, daterat den 17 juni. 
 
Sveriges kommuner och regioners checklista "10 lärdomar om att 
förhindra smitta i äldreomsorgen"   
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§ 74 Dnr 2020-00048  
 

Anmälan av ordförandes delegationsbeslut om 
yttrande till kommunstyrelsen över Svenska 
Institutet för standarders (SIS) remiss om kvalitet i 
särskilt boende och hemtjänst 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden godkänner redovisat delegationsbeslut.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har mottagit en remiss av Svenska Institutet för 
standarders (SIS) förslag till en ny version av den svenskspråkiga 
utgåvan av den tekniska kommittén CEN/TC449:s standard för kvalitet i 
särskilt boende och hemtjänst. 
 
På grund av remissens svarstid och prioriteringen av arbetsuppgifter 
som behövt göras under COVID-19-pandemin har handläggningen av 
ärendet krävt att svaret till kommunstyrelsen lämnades via ordförandes 
delegation för att fatta beslut som inte kan invänta avgörande vid 
sammanträde med omsorgsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 51/2020 föreslagit omsorgsnämnden godkänna 
redovisat delegationsbeslut. 
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 28 juli redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. 
 
Ordförandes delegationsbeslut om yttrande till kommunstyrelsen, 
daterat den 8 juni, innehållande följande yttrande: 
 
Den nya standarden har en bättre uppbyggnad som är lättare att följa än 
den gamla. Den nya standarden är bättre anpassad till t ex föreskriften 
om ledningssystem. Det går lättare att känna igen omsorgens verksamhet 
utifrån hur den beskrivs i den nya standarden. I den gamla svenska finns 
t.ex. inte biståndsbedömning med och kvalitetsarbetet behandlas väldigt 
lite. 
 
En del ord/begrepp skiljer sig från vad som är gängse idag i föreskrifter, 
t.ex. självbedömning istället för egenkontroll och vårdplan istället för 
genomförandeplan. Termerna bör anpassas till det språkbruk som 
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används av Socialstyrelsen och andra myndigheter med ansvar för 
vägledning och tillsyn gällande verksamheten. 
 
Den samlade bedömningen är att omsorgsnämnden kan ställa sig bakom 
den nya standarden. 
 
Svenska Institutet för standarders remiss om kvalitet i särskilt boende 
och hemtjänst.    
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§ 75 Dnr 2020-00058  
 

Ansökan om stimulansmedel för att stärka 
kompetensen inom kommunalt finansierad vård och 
omsorg 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen:  
 

 att från Socialstyrelsen rekvirera stimulansmedel för 
personalkostnader i Äldreomsorgslyftet enligt anvisningar från 
Socialstyrelsen (dnr 9.2-19763/2020) motsvarande antalet 
utbildningsplatser som kan finansieras med befintliga resurser i 
kommunen via trainee och omställningsfonden, samt om möjligt 
eftersöka nationella medel för att finansiera platserna  

 att informera privata utförare om möjligheten att söka 
stimulansmedel från Äldreomsorgslyftet 

 
följande tillägg görs till instruktionen för användning av medlen: 
 

 Om endera den privata eller kommunala verksamheten inte kan 
nyttja hela sin del av den sökta summan ska detta belopp kunna 
användas av den andra parten.  

 Utbildning av undersköterskor är särskilt önskvärd och 
prioriteras. 

 Tillägg görs till det tredje kriteriet för att nominera medarbetare: 
Personen är motiverad och bedöms ha förmåga att klara av och 
fullfölja en utbildning till undersköterska.  

 Ej fullföljd utbildning bekostas av huvudmannen själv. 
 
Bakgrund 
Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt 
finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal 
möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska 
på betald arbetstid. Staten kommer att finansiera kostnaden för den tid 
den anställde är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller 
undersköterska under 2020 och 2021. De anställdas villkor för 
anställningen följer av lag och kollektivavtal. Kommuner får rekvirera 
medel enligt den fastställda fördelningsramen för såväl verksamhet i 
egen som privat regi. 
 
Återrapporteringen ska bland annat innehålla en inventering av hur 
många som påbörjat respektive avslutat kurser med godkänt betyg inom 
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respektive utbildning och hur många som är ny respektive befintlig 
personal. Om personal hoppar av eller inte får godkänt betyg i en eller 
flera kurser innebär inte att kommunen blir återbetalningsskyldig.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 52/2020 föreslagit omsorgsnämnden att beslut 
följande: 
 
Att uppdra åt förvaltningschefen att från Socialstyrelsen rekvirera 
stimulansmedel för personalkostnader i Äldreomsorgslyftet enligt 
anvisningar från Socialstyrelsen (dnr 9.2-19763/2020) motsvarande 
antalet utbildningsplatser som kan finansieras med befintliga resurser i 
kommunen via trainee och omställningsfonden, samt om möjligt 
eftersöka nationella medel för att finansiera platserna, samt att  
informera privata utförare om möjligheten att söka stimulansmedel från 
Äldreomsorgslyftet. 
 
Att följande tillägg görs till instruktionen för användning av medlen: 
 

 Om endera den privata eller kommunala verksamheten inte kan 
nyttja hela sin del av den sökta summan ska detta belopp kunna 
användas av den andra parten.  

 Utbildning av undersköterskor är särskilt önskvärd och 
prioriteras. 

 Tillägg görs till det tredje kriteriet för att nominera medarbetare: 
Personen är motiverad och bedöms ha förmåga att klara av och 
fullfölja en utbildning till undersköterska.  

 Ej fullföljd utbildning bekostas av huvudmannen själv.  
 
Yrkanden 
Lars Rejdnell (L) med instämmande av Carin Högstedt (V), Anna  
Zelvin (KD), Julia Berg (S), Gunnel Jansson (MP), Margareta Jonsson (C), 
samt Benny Johansson (M): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och konstaterar att 
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
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§ 76 Dnr 2020-00057  
 

Utredning av hantering för vilande platser i särskilt 
boende 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att 
 - Vilandelägga 18 platser i särskilt boende på Hagalund (våningsplan 3) 
 - Ombesörja och bekosta flytt för berörda omsorgstagare 
 -Bekosta en månadshyra för upp till 10 berörda omsorgstagare 
 
Reservation 
Carin Högstedt (V) reserverar sig emot beslutet och lämnar följande 
skriftliga reservation: 
 
Vi reserverar oss mot stängningen av platser på särskilda boendet 
Hagalund av följande skäl: De tomma platserna, som uppstått inom 
särskilda boenden beror på 1. Coronapandemin, som gör att de som sökt 
och fått plats/anhöriga tackar nej av oro för smittspridning. Detta är dock 
en kortsiktig handling, som lär avta i samma takt som smittspridningen. 
Tomplatserna är främst kopplade till 2. LOV, lagen om valfrihetssystem, 
som medfört en överproduktion av platser, eftersom systemet inte bryr sig 
om behoven utan medger fri etablering om vissa krav är uppfyllda. Dessa 
faktorer tillsammans med en skärpning av krav för att överhuvudtaget få 
plats på särskilt boende har gjort att platser är tomma. Frågan är då om 
vårdtagare/hyresgäster på Hagalund ska behöva flytta (om än inom 
samma fastighet) på grund av dålig politik och i viss mån och tillfälligt en 
pandemi? – Nej, säger Vänsterpartiet. Flytt av sköra personer är alltid 
vanskligt och ska inte ske. Behoven av fler platser kommer inom en nära 
framtid att öka i och med att gruppen äldre ökar. Då behövs platserna på 
Hagalund, som i normalfall är ett populärt boende.   
 
Ledamöterna i Socialdemokraterna reserverar sig emot beslutet och 
lämnar genom Julia Berg (S) följande skriftliga reservation: 
 
Hagalund är ett populärt särskilt boende med prisvärda lägenheter. Att 
stänga ett våningsplan med 18 lägenheter är ett kortsiktigt beslut som 
leder till att det finns färre kommunala och prisvärda lägenheter på 
särskilda boenden i Växjö kommun. Beslutet får också negativa 
konsekvenser för de omsorgstagare som behöver lämna sina lägenheter. 
Problematiken med de kostsamma tomma platserna i kommunala boenden 
har sin grund i LOV, även om situationen kring covid-19 förvärrat 
situationen.  
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Med anledning av ovanstående reserverar sig de Socialdemokratiska 
ledamöterna mot beslutet i ärende 11 på dagordningen, Utredning av 
hantering för vilande platser i särskilt boende, på omsorgsnämndens 
sammanträde den 19 augusti 2020. 
 
Bakgrund 
Omsorgsnämnden har senaste åren haft ett för stort antal platser i 
särskilt boende. Utbudet av platser är 773 stycken, varav 31 platser är 
vilande (22 st. i kommunal regi och 9 st. i privat regi). Tillgängliga platser 
i särskilt boende är således 742 stycken per den 1 juni 2020.  
 
Belagda platser januari till mars 2020 var i snitt 702 st. Belagda platser 
per 30 juni 2020 är 678 st. Rådande trend i samband med 
coronapandemin är därmed att antalet belagda platser sjunker. Antalet 
tomplatser i kommunal regi var 31 st vid månadsskiftet juni-juli 2020 31, 
motsvarande siffra för privata utförare var 33 st. Kostnad för 
kommunens tomplatser är höga med anledning av svårigheter att 
minska bemanning när de ej belagda platserna är utspridda över enheter 
och våningsplan. 
 
Som en konsekvens av det stora antalet tomplatser i kommunal regi 
behöver en anpassning av tillgången på platser i särskilt boende ske. Ett 
alternativ är att göra ett våningsplan på Hagalund (plan 3) vilande och 
därmed samla omsorgstagare och personalresurser på resterande 
våningsplan. 
 
Hagalund 
Hagalund har 62 lägenheter, varav 16 tomma lägenheter fördelade på 
samtliga våningsplan. Varje våningsplan har 18 platser. På Hagalund, plan 
3, bor 10 omsorgstagare per den 26 juni 2020, vilket innebär att 8 
lägenheter är tomma.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 53/2020 föreslagit omsorgsnämnden om att 
beslut att: 
 
- Vilandelägga 18 platser i särskilt boende på Hagalund (våningsplan 3) 
 - Ombesörja och bekosta flytt för berörda omsorgstagare 
 -Bekosta en månadshyra för upp till 10 berörda omsorgstagare 
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Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 30 juli redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att   
utspridda tomplatser inte ger möjlighet att minska personalkostnader. 
En effektivare användning av resurser kan ske om tomplatser 
komprimeras till en avdelning som läggs vilande tills vidare. Utifrån 
nuvarande överutbud av platser i särskilt boende bedöms det finnas skäl 
att göra ett våningsplan på Hagalund vilande. Med 18 vilande platser på 
Hagalund skulle det fortfarande finnas totalt cirka 15 lediga platser i 
särskilt boende i kommunal regi respektive cirka 30 platser i privat regi, 
vilket i nuläget bedöms tillräckligt för att tillgodose aktuellt 
behov/efterfrågan. Kommunens befolkningsprognos till år 2025 
indikerar att behovet av platser i särskilt boende troligtvis successivt 
kommer öka på nytt. Detta medför en fördel med att lägga tomplatser 
som vilande med möjlighet att öppna dessa när behov finns, istället för 
att minska antalet platser permanent. För att underlätta för de 10 
omsorgstagare som idag bor i lägenheter på plan 3, Hagalund, föreslås 
att dessa personer erbjuds en gratis månadshyra samt att 
omsorgsnämnden ombesörjer och bekostar flytten i sin helhet. Förslaget 
väntas medföra en effektivisering om 3300 tkr.  
 
Yrkanden 
Andreas Liljenberg (S) med instämmande av Carin Högstedt (V): 
 
Omsorgsnämnden avslår förslaget i sin helhet. 
 
 
Ulf Hedin (M) med instämmande av Benny Johansson (M) samt Hannes 
Jónsson (SD): 
 
Bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar vilket av yrkandena som ska antas och konstaterar att 
omsorgsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Ordförande godkänner följande beslutsordning för omröstningen: 
 
Ja för bifall till arbetsutskottets förslag  
 
Nej för bifall till Andreas Liljenbergs (S) 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  
Benny Johansson (M)  JA   
Suzanne Frank (M)  JA   
Anna Gustbée (M)  JA   
Margareta Jonsson (C)  JA   
Lars Rejdnell (L)  JA   
Gunnel Jansson (MP)   JA   
Alije Mikullovci Kera (S) Fitim Krasniqi (S)  NEJ  
Andreas Liljenberg (S)   NEJ  
Erika Lagergren (S)   NEJ  
Marianne Paine (S)   NEJ  
Carin Högstedt (V)   NEJ  
Hannes Jónsson (SD)  JA   
Ulf Hedin (M), ordförande  JA   
Omröstningsresultat  9 6  
  
Beslutet skickas till 
För kännedom 
Växjö kommunala pensionärsråd  
Växjöbostäder AB 
 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Omsorgsnämnden 
2020-08-19 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   24 (34) 

 

§ 77 Dnr 2019-00006  
 

Val av andre vice ordförande till omsorgsnämndens 
arbetsutskott 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden utser Julia Berg (S) som andre vice ordförande i 
omsorgsnämndens arbetsutskott istället för Marie-Louise  
Gustavsson (S).  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut § 127/2020 beslutat att Julia  
Berg (S) från och med den 1 juli 2020 återgått till sitt uppdrag som andre 
vice ordförande för omsorgsnämnden. Vid samma datum har Marie-
Louise Gustavsson (S), som tjänstgjort som andre vice ordförande, 
lämnat nämnden. 
 
Omsorgsnämnden har i sitt beslut § 28/2020 utsett Marie-Louise 
Gustavsson (S) som andre vice ordförande i omsorgsnämndens 
arbetsutskott istället för Julia Berg (S). Nämnden har nu att utse en ny 
andre vice ordförande för arbetsutskottet.  
 
Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet har i § 54/2020 föreslagit omsorgsnämnden att utse 
Julia Berg (S) som andre vice ordförande i omsorgsnämndens 
arbetsutskott istället för Marie-Louise Gustavsson (S).  
 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 28 juli redogjort för 
ärendet och lämnat förslag till beslut.    
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§ 78 Dnr 2020-00061  
 

Skrivelse ifrån Blågröna Växjö om uppdrag till 
förvaltningschefen att undersöka möjligheten att 
anpassat och kreativt erbjuda alternativ till 
dagverksamhet och träffpunkter 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att snarast se över 
möjligheterna till att anpassat och kreativt erbjuda alternativ till 
dagverksamhet och träffpunkter alternativt finna vägar att i begränsad 
omfattning och med bibehållen minimering av risken för smittspridning 
bedriva avlastande och stimulerande verksamhet.  
 
Uppdraget redovisas vid omsorgsnämndens sammanträde i september.  
 
Bakgrund 
Omsorgsnämndens Blågröna grupp har inlämnat en skrivelse till 
omsorgsnämnden. I skrivelsen noteras att nämndens dagverksamheter 
och träffpunkter i nuläget  i stor utsträckning hålls stängda på grund av 
coronapandemin.  
 
Förvaltningschefen föreslås få i uppdrag att undersöka möjligheten att 
erbjuda alternativ till dagverksamhet och träffpunkter alternativt att i 
begränsad omfattning och med bibehållen minimering av risken för 
smittspridning bedriva avlastande och stimulerande verksamhet.  
 
Uppdraget föreslås med motiveringen att dagverksamheter och 
träffpunkter: 
 

- Är viktiga för att begränsa omsorgstagares ensamhet och brist på 
kontakt med personer utanför den egna, närmaste familjen. 

- Erbjuder omsorgstagarna stimulans och utmaningar och viktig 
avlastning för deras anhöriga.  

- Erbjuder viktig avlastning för omsorgstagarnas anhöriga.  
 
Skrivelsen föreslår att uppdraget ska redovisas för nämnden vid dess 
sammanträde i september.  
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Beslutsunderlag 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 10 augusti redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att det 
redan idag hålls kontakt med och erbjuds anpassat stöd till 
omsorgstagare och anhöriga i behov av insatser från omsorgen eller 
social samvaro. Förvaltningen kommer till nämnden i september 
redovisa redan genomfört anpassat stöd samt översiktligt undersöka 
ytterligare möjligheter. Eventuella förslag som innebär fysiska träffar 
kommer stämmas av med medicinskt ansvarig sjuksköterska utifrån 
patientsäkerheten.  
 
Yrkanden 
Anna Zelvin (KD), med instämmande av Gunnel Jansson (MP), Lars 
Rejdnell (L), Suzanne Frank (M), samt Benny Johansson (M):  
 
Bifall till förvaltningschefens förslag 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och konstaterar att 
omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag.  
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§ 79 Dnr 2020-00063  
 

Skrivelse ifrån Blågröna Växjö om uppdrag till 
förvaltningschefen att undersöka möjligheten att 
anpassat och kreativt erbjuda daglig verksamhet i 
begränsad omfattning  

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att snarast se över 
möjligheterna till att anpassat och kreativt erbjuda daglig verksamhet i 
begränsad omfattning med bibehållen minimering av risken för 
smittspridning. 
 
Uppdraget redovisas vid omsorgsnämndens sammanträde i september.  
 
Bakgrund 
Omsorgsnämndens Blågröna grupp har inlämnat en skrivelse till 
omsorgsnämnden. I skrivelsens noteras att den dagliga verksamheten 
inom omsorg funktionsnedsättnings verksamhet nu hållits stängd under 
en längre period på grund av corona-pandemin. 
 
Förvaltningschefen föreslås få i uppdrag att snarast se över 
möjligheterna till att anpassat och kreativt erbjuda daglig verksamhet i 
begränsad omfattning med bibehållen minimering av risken för 
smittspridning.  
 
Uppdraget föreslås med motiveringen att det är av stor vikt för berörda 
omsorgstagare att erhålla stimulans och utmaningar.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefen har i en skrivelse daterad den 13 augusti redogjort 
för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår att två 
dagliga verksamheter, Vivaldi och Opalen, har varit stängda sedan i april. 
Berörda omsorgstagare får nu anpassad daglig verksamhet i hemmiljön 
med undantag för vissa assistansärenden. Omsorgstagare inom 
riskgruppen rekommenderas att inte gå till daglig verksamhet, även de 
personerna får extra stöd i hemmiljön av boendepersonal och i vissa fall 
av daglig verksamhets personal. Aktiviteter kan vara promenader, 
uteaktiviteter, att ta med ordinarie aktiviteter från daglig verksamhet till 
hemmiljö, musik m.m. Enhetschefer inom daglig verksamhet ska under 
vecka 33 träffa sjuksköterska för att planera en bättre anpassad daglig 
verksamhet. 
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OMS-fritid har hållit sina träffpunkter öppna, inklusive ”37:an” som är för 
vuxna och som haft ca 10-15 deltagare på (öppet torsdag och 
lördagskvällar). Detta bedöms ha fungerat bra.   
 
Förvaltningen kommer till nämnden i september redovisa redan 
påbörjad anpassad verksamhet samt översiktligt undersöka ytterligare 
möjligheter. Eventuella förslag som innebär fysiska träffar kommer 
stämmas av med medicinskt ansvarig sjuksköterska utifrån 
patientsäkerheten.   
 
Yrkanden 
Margareta Jonsson (C) med instämmande av Lars Rejdnell (L), Benny 
Johansson (M), Anna Zelvin (KD), Gunnel Jansson (MP) samt Suzanne 
Frank (M):  
 
Bifall till förvaltningschefens förslag 
 
Beslutsordning 
Ordförande frågar om yrkandet ska antas och konstaterar att 
omsorgsnämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag. 
 

 



 Sammanträdesprotokoll 
Omsorgsnämnden 
2020-08-19 

 

   

 

Ordförandes signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande  

   29 (34) 

 

§ 80 Dnr 294792  
 

Förvaltningschefen informerar 

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

 Verksamheten under sommaren:  
o Det har fungerat bra i äldreomsorgen. Tillgång till tillfälliga 

placeringar på Evelid har varit god. Hemtagning från 
sjukhus samma dag  eller första dag efter utskrivningsklar 
i hög utsträckning.  

o Besök på säker besöksplats används frekvent men passar 
inte alla. Det har kommit en del önskemål om att kunna 
besöka anhöriga på särskilt boende, inne på boendet. Det 
görs några ansökningar per vecka om undantag. Inför 
hösten ska alternativ till träffar utomhus tas fram. 

o Tidigare bemanningsproblem i hemsjukvården har kunnat 
lösas. I ett fall har en sjuksköterska som tidigare meddelat 
villighet att kallas in från sin semester gått in. 

o Omsorg funktionsnedsättning har haft en 
bemanningsproblematik under sommaren, det har 
förekommit en del missar i planeringen 

o Enkäter skickas till alla vikarier för att ta tillvara deras 
synpunkter. 

 Två utredningar enligt Lex Sarah har inletts: 
o En gäller bemötande hos omsorg funktionsnedsättning. 
o En gäller bemötande inom kommunal hemvård. 
o En enskild utförare inom omsorg funktionsnedsättning 

verksamhetsområde har inlett en utredning enligt Lex 
Maria gällande läkemedelsstöld i dospåsar. 

 Rekrytering av ny avdelningschef för avdelning uppdrag och 
uppföljning: anställningsintervjuer påbörjas nästa vecka. I 
avvaktan på ersättare delas ansvar mellan flera chefer. 

 Lokalfrågor 
o Mejselgatans andra våningsplan är klart för inflyttning. 

Kommunrehab på Vallgatan samt hemvårdens nattpatrull 
flyttar i september. 
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o Kontor på Ljungadalsgatans fjärde våningsplan är klara för 
inflyttning i september eller oktober. Kontoren ska 
användas av ledningsfunktioner inom omsorg 
funktionsnedsättning samt förvaltningens 
bemanningsenhet. 

o Lokalen för Borggården korttidsvistelse för barn inom 
omsorg funktionsnedsättning är snart klar: tre platser 
öppnas i september. 

o Läget är fortfarande oklart kring ersättningslokal för 
hemvården på Teleborg/Vikaholm: Ljungfälleskolans 
gamla lokaler är med allra största sannolikhet inte ett 
möjligt alternativ. 

 Mätning av kontinuitet inom hemvården: 
o Data hämtas ur verksamhetssystemen regelbundet och 

mäter antal medarbetare som ger insatser under en 
tvåveckorsperiod hos de omsorgstagare som har minst två 
insatser dagligen 

o 13 medarbetare per omsorgstagare är ett mycket bra 
resultat om det är sett över tid. De kommunala 
hemvårdsgrupperna som lyckats särskilt väl har ett 
genomsnitt kring 12 medarbetare. 

o Den genomsnittliga kontinuiteten i respektive 
samarbetsgrupp har förbättrats sedan slutet av 2018:  
under våren har koninuiten också varit särskilt god till 
följd av bemanningsläget under Covid-19-pandemin. 
Nuvarande tal är närmare normalläget. 

 Det har gjorts en ny kommunövergripande upphandling av 
personlarmen som används av kommunens medarbetare. Larmen 
används som en åtgärd kombinerat med särskilda rutiner inom 
vissa verksamheter. De första larmen som levererades fungerade 
ej tillförlitligt och hade ofta problem med medhörning, 
positionering, eller bäggedera. Det har nu säkerställts att larmen 
fungerar korrekt. Kommunens chefsjurist ser över hur 
kommunen ska hantera anspråk på ersättning. 

 Nuläge kring Covid-19: 
o Den förstärkta krisledningen blir kvar- 
o Befintlig mötesstruktur behålls, men med kortare 

mötestider. 
o Beredskapskapen bedöms vara god. 
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§ 81 Dnr 294794  
 

Information från ledamöter 

Omsorgsnämndens beslut 
Vid dagens sammanträde fanns inget att behandla under denna 
mötespunkt.      
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§ 82 Dnr 298215  
 

Frågor ifrån ledamöter och ersättare 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen     
 
Bakgrund 
Julia Berg, andre vice ordförande, frågar om det finns någon skillnad i 
policy mellan kommunala och enskilda utförare gällande 
anhöriganställningar i hemvården. 
 
Ewa Ekman, förvaltningschef, svarar att det inte finns någon principiell 
skillnaden mellan kommunala och privata utförare. Det har tidigare 
gjorts anhöriganställningar med anledning av särskilda skäl, så som 
språkkunskaper, och en av de privata utförarna har fått över ett antal av 
dessa ärenden till sin verksamhet. Inga nya anhöriganställningar görs i 
hemvården.  
 
 
Alexander Modell (M) frågar till vem kommunens personlarm kopplas. 
  
Ewa Ekman svarar att larmen går till en larm-central som vid behov 
kontaktar övrig personal vid förvaltningen.  
 
 
Fitim Krasniqi (S) framför med anledning av dagens presentation ett 
önskemål om att privata utförare bör vara bättre förberedda. 
 
Ulf Hedin (M), ordförande, samt Ewa Ekman instämmer. 
 
 
Anna Zelvin, förste vice ordförande, frågar hur det förhåller sig med 
sjuksköterskekompetensen inom kommunal omsorg, med hänvisning till 
hur det ser ut i de norska kommunerna: behöver sjuksköterskornas 
kompetens och närvaro stärkas? 
 
Ewa Ekman svarar att det är svårt att jämföra med Norge, där 
sjuksköterskorna arbetar mer likt undersköterskor. Verksamheten 
behöver en bra bemanning och fler specialistutbildade sköterskor. 
Förvaltningens ledningsgrupp ser i nuläget över den befintliga 
sjuksköterskeorganisationen. Det viktigt med tillgång till erfarna 
kollegor för ny personal: förvaltningen har på nämndens uppdrag 
presenterat sitt upplägg för detta. Det behövs specialister i varje grupp. 
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En sak som kan bidra är att renodla undersköterskornas roll: detta är en 
utmaning men viktigt för att möjliggöra att skickliga undersköterskor 
kopplas till hemsjukvården och använda deras delegation på bästa sätt. 
Undersköterskorna behöver även tänkas in mer i omställningen till God 
Nära Vård: det är viktigt att få ut detta till regionerna, och samtidigt en 
utmaning att undersköterskornas till sjuksköterskorna jobbar utifrån 
dubbla lagrum. 
 
 
Pernilla Wikelund (SD) frågar om hur det förhåller sig med tidigare 
beslutade avsteg från att begära utdrag ur belastningsregistret av 
nyanställd personal: hur många gånger har avsteg gjorts och när återgår 
man till tidigare rutin? 
 
Ewa Ekman svarar att man ej frångått att begära utdrag, men att 
enhetschefen inte varit tvungen att invänta att utdraget lämnades in 
innan man anställt. Detta kan ha hänt i vissa fall med dom mellan 60 och 
70 timanställda som rekryterades för att bemanna under Covid-19-
pandemin. Det finns i nuläget inga rapporter om att detta resulterat i att 
dömda personer blivit anställda. 
 
Ulf Hedin tillägger att omsorgsnämnden inte bestämmer när återgång 
till tidigare rutin ska ske: detta föreslås av kommunstyrelsens 
organisations- och personalutskott till kommunstyrelsen, som fattar 
beslutet. I nuläget följer man pandemins utveckling och avvaktar så 
länge möjligheten till ny kraftig smittspridning kvarstår. 
 
 
Guje Larsson (MP) frågar vilka möjligheter till fortbildning i 
verksamheten, gällande t.ex. diabetes och strokevård, som förvaltningen 
medarbetare har. 
 
Ewa Ekman svarar att det finns olika möjligheter till utbildning. 89 % av 
medarbetarna har en omsorgsutbildning och alla har genomgått 
kommunens introduktionsprogram. Det finns bl.a. utbildning för 
demens ABC som ges både via föreläsningar från sjuksköterska och 
digitala utbildningar. På kommunens utbildningsportal finns även 
utbildningar i exempelvis sårvård, diabetes som kan användas när 
medarbetare vid behov behöver uppdatera eller friska upp sina 
kunskaper. Sjuksköterskorna ansvarar för att utbilda den personal som 
ska få delegation. Det förekommer enstaka salsföreläsningar i 
verksamheten medan digitala föreläsningar är mer vanliga. 
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§ 83 Dnr 294793  
 

Övrigt 

Omsorgsnämndens beslut 
Omsorgsnämnden noterar informationen.     
 
 
Bakgrund 
Julia Berg (S), andre vice ordförande, framför med anledning av 
ärendegången för ett antal av ärendena vid dagens sammanträde att hon 
föredrar att ärenden bereds i god tid via arbetsutskottet alternativt att 
oppositionen allra minst har kännedom om initiativ som tillkommer nära 
inpå sammanträdet. 
 
Ulf Hedin (M), ordförande, svarar att han tar till sig av denna synpunkt.       
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