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Behandling av mötesärende 
 

§ 62 

Tema - Team 3 
Teamchef Linda Erlandsson presenterar team 3 tillsammans med tillhörande 
enhetschefer. Teamet består av 3 hemtjänstenheter, 2 vård- och 
omsorgsboenden, 3 träffpunkter, 2 nattverksamheter och 
närståendeanställningar. Det är totalt 305 tillsvidareanställda samt 50 
närståendeanställningar och 60 timanställda. Inom teamet finns stora 
språkkunskaper och teamet kallar sig mångfaldsteamet.  
 
På vård- och omsorgsboendet Berga Backe som öppnade 2014 finns totalt 40 
lägenheter. Där finns daglig verksamhet som arbetar med torsdagscafé för de 
boende. Berga Backe deltar även i ett hälsoprojekt för att öka hälsa bland 
personalen. Oxhagshemmet, som också är ett vård- och omsorgsboende, står 
under ombyggnation och ska vara klart någon gång under 2020. 
Oxhagshemmet har just nu 25 lägenheter. Korttidsverksamheterna heter 
Linden och Björketorp och har sammanlagt 48 platser och arbetar för 
flexibilitet och stabilitet. 
 
Hemtjänsten i team 3 har en budget på drygt 35 miljoner och 75 medarbetare. 
Det finns även tre träffapunkter som heter Skölden, Skogsrået och Knuten. 
Det är totalt 217 omsorgstagare som har hemtjänst och teamet utför dagligen 
cirka 600 besök. 
 
De två nattenheterna är nattboendeenheten och nattpatrull. 
Nattboendeenheten arbetar med närvarande ledarskap under natten och har 
fokus på gemensamma arbetssätt och rutiner på vård- och omsorgsboenden. 
Nattpatrullen täcker hemtjänst för samtliga omsorgstagare i Kalmar kommun 
och Södermöre kommundel. Det är totalt 14 personer i 7 bilar där varje bil har 
cirka 35-40 fasta besök per natt. 
 
Närståendeanställningar sträcker sig över hela Kalmar kommun och har 50 
medarbetare och 16 olika språk. Enheten samarbetar med många olika aktörer 
och har fokus på trygghet och kontinuitet. En översyn av 
närståendeanställningar pågår. 
 
Teamet i sin helhet har en budget i balans. 
 
 
 
 
 
  



 4 (18) 

Omsorgsnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-10-25 

 

§ 63 

Information om funktionshinderpolitiken 
Dnr ON 2018/0114 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-10-04 

Bakgrund 
Louise Weidolf, strateg för social hållbarhet på kommunledningskontoret, 
presenterar information om funktionshinderpolitiken för omsorgsnämnden. År 
2017 beslöt riksdagen om en ny inriktning på funktionshinderpolitiken där 
bland annat kopplingen till mänskliga rättigheter stärktes, likaså till Agenda 
2030. Utgångspunkten är att funktionshinderpolitiken är tvärsektoriell och 
angår en kommuns samtliga verksamheter. Man vill också att takten för att nå 
målen ska öka samt att kunskapsnivån om den höjs i alla led. 
 
Syftet är att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle för alla. Det nationella målet 
är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för 
personer med funktionsnedsättning. Inriktningen ska vara principer om 
universell utformning, befintliga brister i tillgänglighet, individuella stöd och 
lösningar för individens självständighet och att förebygga och motverka 
diskriminering. Det finns 12 prioriterade områden som är arbetsmarknad, 
utbildning, IT-politik, transporter, diskriminering, boende, bebyggd miljö och 
samhällsplanering, Sveriges domstolar, upphandling, barn med 
funktionsnedsättning, mäns våld mot kvinnor och hälsa. Nästa steg är för 
presidier och ledningsgrupper att diskutera de största utmaningarna för 
personer med funktionsnedsättnings delaktighet i samhället. 
 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet. 
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§ 64 

Ekonomisk uppföljning efter september månad 
Dnr ON 2018/0109 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-10-11 
Ekonomisk uppföljning september månad 
Bilaga 
 

Bakgrund 
Omsorgsnämnden har beslutat om månatliga ekonomiska uppföljningar  
med start efter februari månad. 
 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten för september 
månad. 
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§ 65 

Brukarundersökning 2018 
Dnr ON 2018/0112 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-10-05 

Bakgrund 

Socialstyrelsen gör en årlig undersökning där alla över 65 år som har hemtjänst 
eller bor på ett äldreboende får svara på frågor om vad de tycker om sin vård 
och omsorg. Årets undersökning är den sjätte i ordningen. Totalt har 123 000 
personer i hela landet svarat på årets enkät vilket är något färre än förra året. I 
Kalmar svarade 641 personer i hemtjänsten på enkäten (64 %) och i vård- och 
omsorgsboende 206 personer (48 %).  

På nationell nivå uppger 81 procent av personer i särskilt boende att de är 
nöjda med sin äldreomsorg, för dem som bor hemma med stöd av hemtjänst 
är 88 procent nöjda. Det är en minskning med en procentenhet inom både 
hemtjänst och särskilt boende jämfört med 2017 års undersökning.  

Att endast titta på resultatet ger ingen vägledning för verksamheter om vad 
som behöver göras för att utveckla omsorgen. Däremot ger resultatet en 
temperaturmätning och kan i analys tillsammans med andra mått ge en 
vägledning i vilka delar som äldre personer inom äldreomsorgen anser som 
viktiga.  

Resultat för Kalmar 
 
Resultatet för Kalmar är mycket likt förra året. Oftast små förändringar 1-3 % 
till bättre eller sämre på de olika frågorna. Resultat visar att sammantagen 
nöjdhet i hemtjänst och vård- och omsorgsboende minskat något. Störst 
förbättring i vård- och omsorgsboende är nöjdheten med sociala aktiviteter. En 
förbättring med 8 % till 62 % nöjdhet. Intressant är att studera skillnaden 
mellan män och kvinnors uppfattning om verksamheten. Kommentarer kring 
detta finns i anslutning till resultatredovisningen.  
 

Vård- och omsorgsboende  
206 personer har besvarat årets enkät (48 %). I tabellen nedan redovisas de 
positiva svaren till respektive fråga. Resultatet för 2018 är generellt sett något 
lägre vid jämförelse med förra året. Samma tendens som för riket. Den stora 
positiva utvecklingen är att fler är nöjda med aktiviteterna i vård- och 
omsorgsboende. Skillnader i uppfattningen om verksamheten är bitvis väldigt 
stor mellan män och kvinnor. Männen uppvisar en större nöjdhet med 
äldreboendet på flera områden. Större trivsel i boendet, nöjdare med maten, 
upplever delaktigheten något större, mindre ensamhet, lätt att nå personal. 
Skillnaderna är så stora att vidare analys är nödvändig. I redovisningen ingår 
både egen och extern regi. Sammantagen nöjdhet är större i egen regi. 
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Fråga Resultat 2018 Resultat 2017  Män  Kvinnor  

Svarsfrekvens 48 % 49 % 28 % 72 % 

Mycket god/god hälsa 27 % 25 % 31 % 26 % 

Inget besvär av oro/ångest 38 % 35 % 40 % 38 % 

Fick plats på önskat boende 85 % 89 % 91 % 83 % 

Trivs bra med bostaden 65 % 71 % 70 % 63 % 

Trivsamt i gemensamma utym- 
men  

60 % 65 % 68 % 57 % 

Trivsamt utomhus 65 % 60 % 72 % 62 % 

Maten smakar bra 79 % 78 % 89 % 75 % 

Måltiden är en trevlig stund 70 % 71 % 75 % 68 % 

Personalen har tillräckligt med tid 70 % 74 % 74 % 69 % 

Personal meddelar tillfällig ändring 
i förväg  

46 % 49 % 49 % 45 % 

Kan påverka tid för hjälp 64 % 63 % 73 % 68 % 

Personal har bra bemötande 94 % 96 % 98 % 92 % 

Personal tar hänsyn till åsik- 
ter/önskemål 

77 % 80 % 81 % 76 % 

Mycket tryggt på boendet 88 % 90 % 92 % 86 % 

Förtroende för personalen 86 % 88 % 86 % 86 % 

Nöjd med aktiviteter 62 % 54 % 62 % 63 % 

Bra möjlighet till utevistelse 57 % 56 % 66 % 54 % 

Inget besvär av ensamhet 32 % 31 % 39 % 29 % 

Lätt att nå sjuksköterska 76 % 82 % 73 % 77 % 

Lätt att nå läkare 60 % 63 % 54 % 63 % 

 Lätt att nå personal 85 % 84 % 94 % 81 % 

Sammantagen nöjdhet 79 % 82 % 87 % 76 % 

Vet vart man vänder sig med  
synpunkter/klagomål 

49 % 47 % 54 % 47 % 

Svarat själv eller ihop m någon 32 % 35 % 40 % 29 % 

 
 

Hemtjänst 
641 personer har besvarat årets enkät (64 %). I tabellen nedan redovisas de 
positiva svaren till respektive fråga. Resultatet för 2018 är generellt sett 
detsamma som tidigare år. Mindre procentuella skillnader i omdömena finns. 
Skillnaden mellan män och kvinnors uppfattning om hemtjänsten är inte lika 
påtaglig som i vård- och omsorgsboende. Förutom frågan om besvär av 
ensamhet. Betydligt färre män besväras av ensamhet. Män har också lägre grad 
av oro/ångest. I redovisningen ingår både egen och extern regi. Sammantagen 
nöjdhet är större i egen regi än i privat regi. 
 

Fråga Resultat 2018 Resultat 2017 Män Kvinnor  

Svarsfrekvens  64 % 60 % 35 % 65 % 

Mycket god/god hälsa 33 % 30 % 34 % 32 % 

Handläggarens beslut är anpassat  77 % 75 % 74 % 79 % 
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efter behoven 

Vet vart man vänder sig med  
synpunkter/klagomål 

64 % 62 % 63 % 65 % 

Personal tar hänsyn till åsik- 
ter/önskemål 

89 % 88 % 85 % 91 % 

Kan påverka tid för hjälp 63 % 60 % 67 % 61 % 

Nöjd med utförandet 89 % 89 % 88 % 90 % 

Inget besvär av oro/ångest 54 % 54 % 59 % 51 % 

Kommer på avtalad tid 88 % 87 % 87 %  89 % 

Personal meddelar tillfällig ändring 
i förväg 

68 % 69 % 70 % 66 % 

Personalen har tillräckligt med tid 82 % 85 % 82 % 82 % 

Personal har bra bemötande 97 % 98 % 97 % 98 % 

Tryggt att bo hemma m hemtjänst 87 % 90 % 87 % 87 % 

Förtroende för personalen 92 % 93 % 91 % 92 % 

Besväras inte av ensamhet 44 % 43 % 53 % 39 % 

Lätt få kontakt med hemtjänstper- 
sonal 

79 % 84 % 80 % 78 % 

Sammantagen nöjdhet 91 % 93 % 90 % 92 % 

Svarat själv eller ihop m någon 61 % 62 % 66 % 58 % 

 

 
Det fortsatta arbetet 
Resultatet från brukarundersökningen är utlämnat till samtliga enheter inom 
hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Enhetschefens uppdrag är att ta del 
av materialet och informera om resultatet till personalen samt använda 
resultatet i målarbetet 2019. Detta är påbörjat. Vidare analys av skillnader 
mellan män och kvinnors uppfattning av verksamhet behöver göras. 
 

 

Beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet. 
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§ 66 

Förtydligande av beslut vård- och omsorgsboende och 
uppdrag att införa biståndsbedömt trygghetsboende 
Dnr ON 2018/0117 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-10-16 

Bakgrund 
Omsorgnämnden har tidigare beslutat att ålder skall vara ett kriterium i 
riktlinjerna för biståndsbedömning vid ansökan till vård- och omsorgsboende. 
Mot bakgrund av de ärenden som har inkommit där ålder har varit ett aktuellt 
kriterium för biståndsbedömning vid ansökan till vård- och omsorgsboende 
har förvaltningen sett att ytterligare förtydliganden behöver göras för vad som 
skall gälla vid beslut i dessa ärenden. 
 
Ålder kvarstår som ett kriterium i riktlinjerna för biståndsbedömning vid 
ansökan till vård- och omsorgsboende. Ålder kan dock inte, utifrån 
socialtjänstlagen, utgöra det enda kriteriet vid en biståndsbedömning av 
ansökan till vård- och omsorgsboende.  
 
Ansökningar till vård- och omsorgsboenden ska alltid biståndsbedömas av 
biståndshandläggare, oavsett ålder på den sökande. För de som är 85 år eller 
äldre och beviljas lägenhet i vård- och omsorgsboende skall trygghetsgarantin 
gälla innebärandes att omsorgstagaren ska erbjudas en lägenhet inom tre 
månader.  
 
För de folkbokförda personer i Kalmar kommun som är 85 eller äldre, och 
som har fått avslag på ansökan till vård- och omsorgsboenden utifrån 
socialtjänstlagen, skall en ny separat ansökan till vård- och omsorgsboende 
kunna göras av dessa personer. De personer som beviljas ansökan till vård- och 
omsorgsboende via denna väg skall hanteras i en separat kö. Erbjudande om 
lägenhet till vård- och omsorgsboende via denna ansökningsväg kan ske först 
när personer med biståndsbedömt behov till aktuellt boende inte finns. 
Anledningen till denna turordning är att säkra upp att omsorgstagare med 
biståndsbedömda behov av vård- och omsorgsboende utifrån socialtjänstlagen 
alltid går först. 
 
I de aktuella ärenden där personer som är 85 år eller äldre och där behov av 
vård- och omsorgsboende inte bedöms finnas utifrån socialtjänstlagen gör 
förvaltningen bedömningen att det lägenhets- och trygghetsbehov som 
framförts av omsorgstagarna många gånger skulle kunna ha uppfyllt mycket väl 
av ett trygghetsboende. Idag saknar omsorgsnämnden tillgång till 
boendeformen trygghetsboenden. Från den 2 april 2019 träder också en ny 
lagstiftning i kraft som möjliggör införandet av biståndsbedömt 
trygghetsboende. Mot bakgrund av detta får förvaltningen ett fortsatt uppdrag 
att förbereda ett övertagande av lägenheter som uppfyller kraven för 
boendeformen trygghetsboende. Förvaltningen skall även genomföra 
nödvändiga förberedelser för att verksamheten ska kunna verkställa införandet 
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av biståndsbedömda trygghetsboenden från och med den 2 april 2019. 
Inriktningen är att denna boendeform bland annat ska särskilt riktas till 
folkbokförda personer i Kalmar kommun som är 85 år eller äldre. 
 

Överläggning 
Alliansen yrkar på att förvaltningen ytterligare utreder möjlighet att, i synnerhet 
genom fler trygghetsboende, ge möjlighet att uppfylla det tidigare åtagandet om 
garantin för 85 plus. 
 
Ordförande yrkar på avslag på alliansens förslag. Han finner att nämnden 
beslutar att bifalla liggande förslag. 
 
Omröstning begärs varvid ordförande ställer följande propositionsordning: 
 
Ni som tycker att vi fattar beslut enligt liggande förslag från förvaltningen 
röstar Ja.  
 
Ni som tycker att vi fattar beslut enligt alliansens förslag röstar Nej. 
 
Omröstning sker och utfaller med 8 Ja-röster mot 3 Nej-röster. 
 
Ja-röster avges av Michael Ländin (S), Liselotte Ross (V), Kristina Podolak 
Andersson (S), Inger Henriksson (S), Magnus Lundén (S), Anna Johansson (S), 
Marita Fransson (C) och Petra Gustafsson (SD). 
 
Nej-röster avges av Per Dahl (M), Ole Torffvit (M) och Lene Polteg (L). 
 
Ordförande frågar om nämnden kan fatta beslut enligt liggande förslag. Han 
finner att nämnden beslutar att fastställa det liggande förslaget. 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar: 

1. Trygghetsgarantin gäller för de personer 85 år eller äldre som är 
folkbokförda i Kalmar kommun och som har fått ett biståndsbedömt beslut 
utifrån socialtjänstlagen innebärandes att lägenhet i vård- och omsorgsboende 
ska erbjudas inom tre månader från beviljat beslut.  
2. Möjligheten införs för folkbokförda personer i Kalmar kommun som är 85 
år eller äldre och som har fått avslag på ansökan till vård- och omsorgsboende 
utifrån socialtjänstlagen att göra en separat ansökan till lägenhet i vård- och 
omsorgsboende. 
3. I delegationsordningen ges nämndsordförande delegation för att fatta beslut 
av vård- och omsorgsboende för 85 år eller äldre enligt punkt 2. 
4. Omsorgsnämnden ger förvaltningen ett fortsatt uppdrag att inrätta 
biståndsbedömda trygghetsboenden i samband med att den nya lagstiftningen 
träder ikraft den 2 april 2019 . 
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Reservation 
 
Alliansen reserverar sig till förmån för eget förslag. 
Per Dahl (M), Lene Polteg (L), Ole Torffvit (M)  
 
Margreth Johansson (KD) och Annica Portland Bengtsson (M) ansluter sig till 
alliansens reservation. 
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§ 67 

Medborgarförslag om inköp av elcyklar och 
trehjulingar för rörelseförhindrade 
Dnr ON 2018/0100 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-10-01 
Medborgarförslag 

Bakgrund 
Judit Wagner har lämnat ett medborgarförslag med följande lydelse: 

”Inköp av elcyklar/ trehjulingar till hjälpmedelscentral för rörelsehindrade 
äldre som nu går med rullator. De är mest kvinnor. Dessa cyklar kunde lånas ut 
för dem som behöver sådana.” 

Motiv: underlätta för äldre att till exempel handla, utföra ärenden, vilket skulle 
innebära besparingar för hemtjänsten. Statens elcykelsubvention bör fördelas 
till dessa och cykelhandlarna bör uppmanas att köpa in lämpliga som också 
servas där, till exempel Evobike. 

Omsorgsnämnden fattade beslut 2017-03-30 om gällande anvisningar för 
förskrivning av tekniska hjälpmedel. Tekniska hjälpmedel är en insats enligt 
hälso- och sjukvårdslagen och regleras också i lagen om medicintekniska 
produkter SFS 1993:584, patientsäkerhetslagen, patientskadelagen med flera. 

Hjälpmedel definieras som medicinteknisk produkt som ska: 

 Påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra sjukdom 

 Påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en 
funktionsnedsättning 

 Undersöka, ändra, ersätta anatomin eller en fysiologisk process 
 

Rätten att förskriva hjälpmedel beslutas av enskild verksamhetsansvarig, vilken 
avgör vem inom berörd verksamhet som har förskrivningsrätt och vilka 
medicintekniska produkter det avser. Förskrivningsrätt innebär 
behovsbedömning, utprovning/ val av lämplig specifik produkt, information, 
träning och uppföljning. Den innefattar dessutom ansvar för att förskrivning 
följer verksamhetens ekonomiska direktiv. Yrkeskategorier som utifrån 
grundkompetens är tänkbara förskrivare i kommunal hälso- och sjukvård är 
leg. arbetsterapeut, leg. fysioterapeut och leg. sjuksköterska. 

Förslaget att köpa in och låna ut elcyklar/ trehjulingar faller utanför 
kommunens ansvarsområde. När en medicinteknisk produkt förskrivs som 
hjälpmedel utifrån en behovsbedömning åligger det förskrivande enhet att 
ansvara för att produkten används på ett säkert sätt. Någon utlåning utan 
förskrivning blir inte aktuell. 

Inköp och utlåning av elcyklar/ trehjulingar via exempelvis cykelhandlare kan 
anses vara egenvårdsprodukter. Med egenvård i hjälpmedelsammanhang avses 
alla åtgärder och produkter som individen själv kan besluta om utan att det 
behöver föregås av professionell undersökning och bedömning. Egenvård kan 



 13 (18) 

Omsorgsnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-10-25 

 
omfatta såväl kompensering som förebyggande av funktionsnedsättning och 
bekostas av individen själv. 

Omsorgsförvaltningen ser positivt på grundtanken på det inkomna förslaget, 
men mot bakgrund av ovanstående ser förslås omsorgsnämnden att inte 
förändra gällande anvisning för förskrivning av tekniska hjälpmedel.  

 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden förändrar inte gällande anvisning för förskrivning av 
tekniska hjälpmedel. 
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§ 68 

Rapport efter semesterperioden sommaren 2018 
Dnr ON 2018/0097 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-10-01 

Bakgrund 
Efter utvärderingen hösten 2017 kunde det konstateras att rekryteringen måste 
effektiviseras. Hanteringen från inkommen CV till kontakt/intervju/anställning 
måste ske snabbare. Resultatet av detta blev att i varje Team har en utsedd 
enhetschef tillsammans med Central rekryteringsamordnare snabbt hanterat 
inkomna Cv med intervjuer, bedömningar och placeringar inom den egna 
verksamheten. Avstämningar i rekryteringsprocessen har skett månadsvis med 
respektive enhetschef i teamen och förvaltningschef.    
 
De rekryteringskanaler som använts är Rekryteringsmässor, Linnéuniversitetet, 
Komvux, Gymnasieskolor och framför allt löpande kampanjer på sociala 
medier som Facebook, Instagram. 
 
En start med övertagande av team baserad timvikariepool i våras har resulterat 
i en bättre kontinuitet och snabbare semesterrekrytering. Fler 
utlandsfödda/nyanlända har varit aktuella för semestervikariat under denna 
rekryteringsprocess. Därmed kan detta också tolkas att 
språket/språkförståelsen har avsevärt förbättrats hos flera av de som sökt 
semestervikariat i år igen. 

   
 

Beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet 
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Omsorgsnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-10-25 

 

§ 69 

Datum för omsorgsnämndens sammanträden 2019 
Dnr ON 2018/0110 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse 2018-10-03 

Bakgrund 
Omsorgsnämnden sammanträder i regel torsdagar varje månad med undantag 
för juli och augusti. Sammanträdena börjar klockan 13.00 på 
Omsorgsförvaltningen, Torsåsgatan 1 B om inget annat anges. 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att under 2019 sammanträda vid följande tillfällen: 
 
31 januari 
28 februari 
28 mars 
25 april 
23 maj 
20 juni 
26 september 
24 oktober 
28 november 
19 december 
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Omsorgsnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-10-25 

 

§ 70 

Delegationsbeslut 
Sammanställning av biståndshandläggarnas beslut under tiden 2018-09-27-
2018-10-25. 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet 
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Omsorgsnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-10-25 

 

§ 71 

Anmälningsärenden 
 IVO-anmälan ON 2018/0119 

 Dom från förvaltningsrätten i Växjö 
 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet 
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Omsorgsnämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2018-10-25 

 

§ 72 

Förvaltningschefen informerar 
 Sjukfrånvaro 

 Boendestatistik 

 Verksamhetsplan 2019 

 Städ på boende 

 Specialistundersköterskor 

 Larmhantering 

 Socialt innehåll 

 Utvecklingsarbete arbetsmiljö 

 Personalkontinuitet 
 
 

Beslut 
Omsorgsnämnden antecknar informationen till protokollet 

 
 
 
 


