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Övriga närvarande 

Tjänstepersoner 

 

 

 

 

Övriga 

Henrik Mohlin, förvaltningssekreterare, OF 
Anette Östman Ottosson, kommunpolis, § 25 
Marcus Holmqvist, säkerhetschef, § 25 
Carina Yngvesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 26 
 
Ulf Hedin (M), omsorgsnämndens ordförande 
Anna Zelvin (KD), 1:a vice ordförande omsorgsnämnden 

 

Justering  
Justerade paragrafer §§ 24 – 29 
 
Underskrifter  
 
Sekreterare ……………………………………… 
 
 

Henrik Mohlin 
 
 

Ordförande ……………………………………… 
                                          Anna Tenje 
 
  
Justerare                          ……………………………………… 
                                          Kerstin Nilsson 
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25. Information om trygghet och trygghetsskapande åtgärder 
26. Information om nuläge och lärdomar runt Covid-19 i kommunal 

omsorg  
27. Växjö kommunala pensionärsråds informations- och dialogdag 
28. Framtida nyttjande av Wilhelmshill 
29. Övrigt 
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§ 24 
Val av justerare 
Kerstin Nilsson, SPF utses att justera dagens protokoll. 
 
 
§ 25 
Information om trygghet och trygghetsskapande åtgärder 
Anette Östman Ottosson, kommunpolis för Växjö lokalpolisområde, samt 
Marcus Holmqvist, säkerhetschef för Växjö kommun, informerar om:  
 

• Samverkan mellan polis och kommun runt brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete. Det hålls veckovisa möten där det byts 
information som respektive part använder för att skapar aktuella 
lägesbilder som används för det operativa arbetet 

• Trender kring brott och otrygghet i några olika stadsdelar och orter i 
kommunen 

• Kommunens trygghetsskapande arbete 
 

 
För mer information se till protokollet bifogat bildspel. Polisens hemsida ( 
https://polisen.se/ ) är en mycket bra källa till information. Anette Östman 
Ottosson informerar även om polisens volontärverksamhet. 
 
 
§ 26 

Information om nuläge och lärdomar runt Covid-19 i kommunal omsorg 
Carina Yngvesson, medicinskt ansvarig sjuksköterska informerar. För mer 
information se till protokollet bifogat bildspel. 
 
 
§ 27 
Växjö kommunala pensionärsråds informations- och dialogdag 
Henrik Mohlin, sekreterare, informerar om nuläget 
 
På grund av pandemin avvaktar man med att sätta ett datum. Ambitionen är 
att informations- och dialogdagen ska vara en fysisk sammankomst.  
 
Föreningsrepresentanterna önskar att information om dagen ska ges i god 
tid för att underlätta vidare spridning i föreningarna och för att ge 
kommunens äldre goda möjligheter att anmäla intresse. 
 
Föreningsrepresentanterna har utsett sin referensgrupp; Laila Göransson 
(PRO), Sören Andersson (RPG), Valter Jeppson (SPF) samt Laila Stein (SKPF), 
att delta i planeringen. 

https://polisen.se/
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§ 28 
Framtida nyttjande av Wilhelmshill 
Anna Tenje (M), ordförande, informerar.  
 
Wilhelmshill ingår i den långsiktiga planeringen för hela Evedalsområdet. 
Många förslag har inkommit men det majoriteten i kommunstyrelsen ser är 
mest lämpligt är läger- och kolloverksamhet dagtid för ungdomar. Även 
omsorgsförvaltningens omsorgstagare med daglig verksamhet kan 
eventuellt få sysselsättning som en del av detta: frågan kommer att utredas. 
 
Ordförande utesluter inte att andra, till exempel pensionärsföreningarna, 
deltar i utvecklingen av arbetet med att utveckla Wilhelmshill för andra 
typer av verksamhet. 
 
 
En föreningsrepresentant undrar hur mycket lokalerna hyrts ut sedan 
kommunen återtog uthyrningsverksamheten. 
 
Ordförande svarar att det inte har gjorts någon uthyrning av kommunala 
lokaler under pandemin. 
 
 
En föreningsrepresentant framför ett förslag om att bedriva verksamhet 
med dagläger för pensionärer vid Wilhelmshill. 
 
Ordförande svarar att förslaget kan övervägas om intresse och engagemang 
finns från civilsamhället. 
 
Anna Zelvin (KD), förste vice ordförande i omsorgsnämnden, tillägger att 
kompletterande verksamheter för samvaro inkluderar träffpunkter 
sällskapsluncher på särskilda boenden och Pensionärernas Hus. 
 
 
En föreningsrepresentant konstaterar att det endast är möjligt att anordna 
läger under sommarmånaderna, att det ingår i uppdraget till kommunchefen 
att ta kontakt med pensionärsföreningarna, samt att det satts ett kort datum 
för utredningens slutförande. 
 
Ordförande svarar att utredningstiden är kort för att det ska bli möjligt att 
genomföra lägerverksamhet till sommaren 2022, men utvecklingen av 
området slutar inte med att utredningsrapporten avläggs. En utmaning för 
utökad verksamhet är att lokalen inte är anpassad för kallt och dåligt väder. 
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§ 29 
Övrigt 
En föreningsrepresentant undrar hur omsorgsförvaltningen arbetar 
tillsammans med Friskt Arbetsliv för att förebygga Arbetsskador på 
arbetsplatser. Hur använder omsorgsförvaltningen. 
 
Ulf Hedin (M), omsorgsnämnden föreslår att en representant ifrån Friskt 
Arbetsliv bjuds in till rådets nästa sammanträde. 
 
 
En föreningsrepresentant efterfrågar information och återkoppling 
angående medierapportering om att boendekostnaderna för att hyra en 
lägenhet i särskilt boende skulle vara 69 % högre i Växjö kommun jämfört 
med det ordinarie bostadsbeståndet. 
 
Ulf Hedin (M) svarar att det ska göras en djupare undersökning av siffrorna. 
Särskilda boendeplatser är inte rakt av jämförbara med vanliga 
hyreslägenheter eftersom hyran i boendet inkluderar 
gemensamhetsutrymmen och att även exempelvis byggnadsår, storlek på 
lägenheter och antalet lägenheter påverkar hyressättningen där äldre 
fastigheter i regel har lägre hyra och boenden med få och små lägenheter 
tenderar att få ett högre kvadratmeterpris. Kommunerna gör även olika i 
sina beräkningar av vilka ytor i lokalerna som ingår i hyran. Det är möjligt att 
återkomma med mer information. 
 
Anna Zelvin (KD), omsorgsnämndens förste vice ordförande, informerar om 
att omsorgsnämnden ska få ytterligare information ifrån 
omsorgsförvaltningen.  



Covid -19
Omsorgsförvaltningen 

Augusti 2021 

- nuläge och lärdomar



Kronobergs län nuläge

Smittspridningen ökar nationellt och lokalt

• 125 nya fall i vecka 34 i länet varav 50 i Växjö kommun

• 4400 personer provtogs v 34, andelen positiva 3 %

• 5 inlagda på sjukhus varav 1 på IVA

• Nästan enbart den så kallade deltavarianten



Omsorgstagare OMS och Arbete och välfärd

• Insjuknade har 388 gjort totalt 

• (Säbo 138, Evelid 96, Ordbo 99, OMS/F 32, A&V 23)

• 1424 prover tagna (osäker siffra)

• En omsorgstagare sjuk i säbo (privat)

• Senaste positiva provet 31 aug



Medarbetare OMS och Arbete och Välfärd

• 6344 prover tagna (säker siffra)

• 4 medarbetare sjuka

• 17 prover tas i genomsnitt per dag, har ökat senaste 

veckorna 



Lärdomar

Information är A och O, att välja vad, hur och när!

• Omsorgens handböcker och intranätet 

• Regelbundna möten/informationstillfällen i 

krisledningsstaben och för chefer

• Checklistor för vårdhygien, besök, symptomkontroll mm

• Tidigt koppla in vårdhygien på enheten

• Tillgänglighet via MAS och Coronatelefonen



Bemanning

• Bemanning för snabb omställning till kohortvård vid smitta och 

ökad sjukfrånvaro kräver rekrytering i god tid

• Kontroll genom frånvarofiler, fil för smittspridning

• Om möjligt stötta enheter med utbrott ex chefsstöd, extra 

sjuksköterskor, kompetenta medarbetare på enheter med smitta

• Särskilda korttidsplatser Covid -19

• Covid -19 team i hemtjänsten

• Delegeringar utökades om nödvändigt



Samverkan

• Skyddsutrustning 

• Smittskydd och vårdhygien och MAS Läkare och 

sjuksköterska

• Läkemedel och syrgas

• Rehab

• Dietist



Social distansering på gott och 
ont
• Mötesplatser ute och inne, umgänge fast på avstånd, 

digitala hjälpmedel, rutiner för besök



Vård och behandling

• Individuell bedömning av vårdbehovet

• Skörhetsbedömning 

• Behandlingsmetoder utvecklades

• Samverkan sjuksköterskor och läkare i primärvården 

fungerade bra, men ibland svårt att få fysiska besök 

och snabba ordinationer på provtagning



Sjukhusvård och aktiv behandling

• De som har haft behov av sjukhusvård och aktiv 

behandling i hemsjukvården har kunnat få det

• Sjukhusvård, primärvård och hemsjukvård i Kronobergs 

län i samverkan har fungerat väl under hela pandemin 



Frågor

• Vad händer nu?
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