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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Sara Blixt (M), Ordförande 
Susanne Petersson (C), 1:e vice ordförande 
Carina Aulin (SD) 
Johannes Chen (M) 
Börje Johansson (S) 
Kerstin Johansson (L) 
Mohammed Teeti (V) 
Christer Åkesson (S) 
 

Tjänstgörande ersättare Christer Hallberg (S) tjänstgör istället för Annette Rydell (S) 
Pia Zickbauer Svabre (S) tjänstgör istället för Agnetha Wildros (S) 
Kristina Valtersson (C) tjänstgör istället för Rickard Evaldsson (M) 
Gina Hellberg Johansson (SD) tjänstgör istället för Sara Jansson (SD) 
Anders Oddsheden (SD) tjänstgör istället för Sandra Bergkvist (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Marianne Thorell (L) 
 

Tjänstemän Maria Appelskog, förvaltningschef 
Karl Palm, verksamhetschef 
Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef  
Isabelle Corneliusson, LOV-handläggare § 145 
Bodil Evaldsson, kvalitetsutvecklare § 146 
Annika Sandin, avgiftshandläggare §§ 141-143 
Magdalena Espenkrona, HR-specialist § 147 
 

Övriga Josefina Olsson, socionomstudent 
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§ 141 Dnr 2022-000001 739 

Val av justerare 

 

Beslut 

Vård – och omsorgsnämnden utser Christer Åkesson (S) att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. Justering sker på onsdagen 2022-11-02.     

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 142 Dnr 2022-000002 739 

Fastställande av dagordning 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagordningen. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 143 Dnr 2022-000016 734 

Månadsrapport - placeringssystem till vård- och 
omsorgsboende 

 

Sammanfattning  

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård-och 

omsorgsboende.  

Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 2022-10-13 är 27 

personer.  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.  

Bedömning 

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och 

omsorgsboende. 

 

Rapporten avser redovisade antal 2022-10-13: 

 

 
Antal personer som väntar på placering 27 

Antal av de ovanstående X personerna:  

Som väntar på somatikboende 17 

Som väntar på demensboende 10 

Befinner sig på korttidsboendet 3 

Där kommunen vid rapportens skapande riskerar 

vitesföreläggande 

0 

 

        

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.  

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till nämnden.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Christer Hallberg (S) och 

Christer Åkesson (S). 
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Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut 

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget och 

finner att nämnden bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen 

Verksamhetschef, HSL och Myndigheten, Vård- och omsorgsförvaltningen 

Avgiftshandläggare/Boendesamordnare, Myndigheten 

 

Bilaga: 

Bilaga Månadsrapport - placeringssystem till vård- och omsorgsboende 
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§ 144 Dnr 2022-000042 73 

Ekonomisk uppföljning 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningen gör ett bättre ackumulerat resultat September 2022, jämfört 

med samma period föregående år. Vi har dock inte budget i balans.  

 

Orsaken till underskottet är följande: 

 Pandemin orsakade en extrem bemanningssituation under januari och 

februari med stora kostnader för sjukfrånvaro och övertidsersättning. 

 Semesterutbetalning kopplat till nya regler gällande antalet sparade 

semesterdagar som varje medarbetare får ha. 

 Underskott i verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende och 

hemtjänst.  

Bedömning 

I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre, 

äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Antalet äldre som är 80 år och 

äldre, beräknas öka med 254 000 personer fram till 2029, vilket innebär en 

ökning med 50 procent (källa: SCB, 2019-11-12). Personer som är 80 år och 

äldre har de största behoven av vård- och omsorgsinsatser. Det innebär att 

behovet av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg kommer att öka under 

den närmaste tioårsperioden. Det här är något som självklart även påverkar 

Ronneby kommun och vård- och omsorgsförvaltningen, vilket vi redan ser i 

volymutvecklingen av hemtjänsttimmar.  

 

Förvaltningens stora utmaning kommer även det här året vara 

volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna. En analys har genomförts för att 

få fram orsakerna till volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna och åtgärder 

är vidtagna, men till stora delar är volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna 

en ej påverkbar faktor då vi är skyldiga enligt lag att bevilja insatser till de 

kommunmedborgare som bedöms ha behov av det.  
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Förslag till beslut 

- Vård- och omsorgsnämnden beslutar att; 

- Ta informationen till dagens protokoll.  

 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Hallberg (S), Carina Aulin (SD) och Christer 

Åkesson (S).  

 

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut 

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget och 

finner att nämnden bifaller detsamma.      

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till dagens 

protokoll.  

________________ 

Exp: 

Verksamhetschef, Maria Sevestedt  

Verksamhetschef, Karl Palm 

Verksamhetschef, Anna-Karin Åkesson  

Kontaktekonom, Jane Wennerdahl Nilsson  

 

Bilaga: 

Bilaga Ekonomisk uppföljning 2022 
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§ 145 Dnr 2022-000196 730 

Uppdatering av förfrågningsunderlag kopplat till 
hemtjänsten 

 

Sammanfattning  

Sedan den 1 januari 2016 erbjuder Ronneby kommun kundval inom 

hemtjänsten utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962). 

 

Leverantörer som vill etablera sig i Ronneby kommun ansöker om detta via 

upprättat förfrågningsunderlag. 

 

Förfrågningsunderlaget kopplat till hemtjänsten har genomgått en objektiv 

utvärdering som mynnat ut i olika förslag om åtgärder i syfte att förtydliga, 

förbättra och utveckla underlaget. 

 

Förslag om förbättringsåtgärder grundar sig i kontroll av lagstiftning, 

synpunkter från verksamhetens utförare i egen och privat regi samt 

omvärldsbevakning av andra kommuners förfrågningsunderlag, i detta fall 

Karlskrona Kommun och Solna Stad. 

 

Genomgående i underlaget har stavfel, grammatiska fel samt 

meningsbyggnader åtgärdats. Förslag till nya rubriker har lagts till. 

 

I den bilaga som bifogas tjänsteskrivelsen finns samtliga kommentarer, 

förbättringsåtgärder och förslag till förändringar angivna. Frågeställningar 

samt utredningsförslag från verksamheten finns även angivna.  

 

Ord, meningar, rubriker, förkortningar, tecken och/eller stycken som är 

överstrukna föreslås tas bort/ändras. Ord, meningar, rubriker, tecken 

och/eller stycken som markerats med grön färg är förslag på ny formulering. 

Frågeställningar har markerats med blå färg.  
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Bedömning 

Angivna förslag på förbättringsåtgärder och förslag till förändringar bedöms 

utveckla och förtydliga förfrågningsunderlaget på ett positivt sätt. 

Angivna frågeställningar från verksamheten bedöms vara föremål för 

diskussion i syfte att utveckla och förtydliga förfrågningsunderlaget på ett 

positivt sätt.  

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att: 

- Fatta beslut om de förbättringsåtgärder och förslag till förändringar som 

anges i bilaga 1. 

- Formulera svar på och fatta beslut om de frågeställningar som anges i 

bilaga 1. 

- Ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda om tiden för LOV 

ska utökas till klockan 23:00.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Christer Hallberg (S), Kerstin 

Johansson (L), Gina Hellberg Johansson (SD), Carina Aulin (SD) och 

Johannes Chen (M). 

 

Yrkanden 

 Ordförande Sara Blixt (M) yrkar att nämnden fattar beslut enligt 

tjänsteförslagets attsats 3 samt att nämnden återremitterar resterande förslag 

för kostnadsberäkning och att ett antal redaktionella förändringar genomförs.       

 

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på eget yrkande och finner att 

nämnden bifaller detsamma.   
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Beslut 
 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

 

1. ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda om tiden för LOV 

ska utökas till klockan 23:00  

 

2. att återremittera resterande förslag för kostnadsberäkning och att ett antal 

redaktionella förändringar genomförs. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef 

Verksamhetschefer 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

LOV-samordnare/kvalitetsutvecklare 

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare 

 

Bilaga: 

Bilaga förfrågningsunderlag hemtjänst 
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§ 146 Dnr 2022-000169 101 

Granskning av kommunens arbete för att motverka 
psykisk ohälsa 

 

Sammanfattning  

Revisorerna har genom E&Y granskat kommunens arbete för att motverka 

psykisk ohälsa.  

Utifrån de iakttagelser som är gjorda är bedömningen att det inte är så tydligt 

hur kommunens hållbarhetsstrategi inriktning psykisk hälsa ska hanteras av 

nämnderna och vad som förväntas uppnås. 

I rapporten lämnas ett antal rekommendationer. 

 

Kommunstyrelsen rekommenderas: 

 

 Förtydliga hur hållbarhetsstrategins inriktning mot psykisk hälsa ska 

hanteras av nämnderna och vad som förväntas uppnås. Som en del av 

detta sätta målvärden kopplade till nyckeltalen för uppföljning av 

arbetet mot psykisk hälsa. 

 Se över behovet av en kartläggning av psykisk hälsa i kommunen 

som kan ligga till grund för beslut om riktade aktiviteter. 

 Tillse en dokumenterad ansvarsfördelning mellan nämnderna 

avseende arbetet med psykisk hälsa. 

 

Kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden, samt vård- och 

omsorgsnämnden rekommenderas: 

 

 Tillse att hållbarhetsstrategins inriktning psykisk hälsa omsätts i 

aktiviteter och/eller handlingsplaner för det nämndspecifika arbetet.  

 Säkerställer tydlig dokumentation av de aktiviteter som ska 

genomföras för att nå gemensamma målsättningar i externa 

samarbeten och uppföljning av hur kommunen bidrar till 

målsättningarna. 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(19) 
2022-10-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen och berörda nämnder lämnar 

yttrande över bifogad granskningsrapport och de däri lämnade 

rekommendationerna. Detta yttrande vill revisionen ha senast den 30 

november.     

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge vård- och omsorgsförvaltningen i 

uppdrag att lämna ett yttrande över rekommendationer i granskningsrapport 

”Granskning av kommunens arbete för att motverka psykisk ohälsa” 2022-

09-28 § 135.  

Bedömning 

Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan granskningsrapport mottagits 

identifierat flera aktiviteter som pågår i förvaltningen för att förebygga 

psykisk ohälsa.  

 

 Sedan flera år tillbaka är aktivitetssamordnare anställda i 

förvaltningen för att förebygga och motverka ensamhet hos invånare 

i Ronneby kommun. 

 

 Instruktörer i MHFA (Mental Health First Aid, första hjälpen till 

psykisk hälsa) har utbildats i förvaltningen. Dessa instruktörer ska 

under våren 2023 utbilda samtliga medarbetare i 

hemtjänstverksamheten.   

 

 Instruktörer i BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom vid 

demens) finns sedan en längre tid tillbaka i förvaltningen. 

Förvaltningen arbetar strukturerat och regelbundet med BPSD i både 

ordinärt boende och vård- och omsorgsboende. 

 

 I vård- och omsorgsförvaltningens femårsplan anges att förvaltningen 

ska utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. I det 

arbetet ingår att motverka ofrivillig ensamhet. Ofrivillig ensamhet 

kan i förlängningen leda till psykisk ohälsa.  
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När Kommunstyrelsens rekommendationer utifrån revisionen har beslutats 

och då vård- och omsorgsnämnden vet vad som förväntas uppnås kring 

hållbarhetsstrategin inriktning psykisk hälsa kommer vård- och 

omsorgsförvaltningen att bryta ner dessa till aktiviteter. Flera aktiviteter 

genomförs redan i dag men är inte tydligt sammankopplade med 

hållbarhetsstrategin. 

Kommande presumtivt arbete med aktiviteter ska dokumenteras och finnas 

tillgängligt på utsedd plattform för samtliga i vård- och 

omsorgsförvaltningen.  

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att: 

Lämna ovan föreslaget yttrande till E&Y utifrån granskningsrapport och däri 

lämnade rekommendationer.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Christer Åkesson (S), Carina 

Aulin (SD), Mohammed Teeti (V), Pia Zickbauer Svabre (S) och Christer 

Hallberg (S).  

Propositionsordning 

 Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut 

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget och 

finner att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna ovan föreslaget yttrande till 

E&Y utifrån granskningsrapport och däri lämnade rekommendationer. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen 

Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen 

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare, vård- och omsorgsförvaltningen 

LOV-samordnare/kvalitetsutvecklare, vård- och omsorgsförvaltningen 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska, vård- och omsorgsförvaltningen 

Revisionen, Birger Pettersson 

 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(19) 
2022-10-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 147 Dnr 2022-000011 739 

Information från förvaltningen 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Maria Appelskog, informerar om seniordagen som 

genomfördes den 20 oktober 2022, och om eventuella förändringar och 

utvecklingsmöjligheter för seniordagen 2023.  

HR-specialist Magdalena Espenkrona, informerar om 

rehabiliterngsprocessen inom förvaltningen.  

Verksamhetschef Karl Palm, informerar om rekrytering och arbetsmiljö i 

hemtjänsten.   

Verksamhetschef Anna-Karin, informerar om rekrytering och hur arbetet ser 

ut inom Hälsosjukvård och Myndighet.  

 

Christer Hallberg (S) ställer en fråga  

Karl Palm och Anna-Karin Åkesson svarar.  

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Kerstin Johansson (L), Carina 

Aulin (SD), Gina Hellberg Johansson (SD), Kristina Valtersson (C), Börje 

Johansson (S), Mohammed Teeeti (V), Pia Zickbauer Svabre (S) Christer 

Hallberg (S) och Johannes Chen (M). 

 

Beslut 

Vård – och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 148 Dnr 2022-000003 739 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut föreligger: 

1. Avskrivning dödsbo Delegationsbeslut 2022-10-26    

2. Attestantlista gäller from. 2022-10-03 

3. Attestantlista gäller from. 2022-10-10 

  

Beslut 

Vård – och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 149 Dnr 2022-000004 739 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden föreligger: 

1. Delgivning VON 2022-10-26 Skrivelse Styrel och upphandlad 

verksamhet inom vård och omsorg sep 2022 2022-10-26 

2. Delgivning VON 2022-10-26 Inbjudan till nominering av ledamöter 

till Nationella vårdkompetensrådet 2023-2024 

3. Delgivning VON 2022-10-26 Beslut-2022000230-KS-§ 164 

4. Delgivning VON 2022-10-26 Beslut-2022000232-KS-§ 165 

5. Delgivning VON 2022-10-26 Riktlinje för styrdokument_2022_A 

6. Delgivning VON 2022-10-26 Beslut-2022000310-KS-§ 168 

7. Delgivning VON 2022-10-26 Beslut-2022000311-KS-§ 169 

8. Delgivning VON 2022-10-26 Beslut-2022000312-KS-§ 170 

9. Delgivning VON 2022-10-26 Beslut-2022000308-KS-§ 173 

10. Delgivning VON 2022-10-26 Utveckling hemtjänsttimmar 2017-

2022 

11. Delgivning VON 2022-10-26 Beslut-2022000415-KS-§ 254 

12. Delgivning VON 2022-10-26 Beslut-2021000689-KS-§ 265 

13. Delgivning VON 2022-10-26 Beslut-2022000433-KS-§ 266 

14. Delgivning VON 2022-10-26 Beslut-2022000428-KS-§ 267 

       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara blixt (M) och Christer Åkesson (S). 

Beslut 

Vård – och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(19) 
2022-10-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 150 Dnr 2022-000005 739 

Övriga frågor 

Sammanfattning  

Susanne Petersson (C) ställer en fråga gällande överklagande om bygget på 

Stenåsatomten.   

Förvaltningen har ingen ny information, utan ber att få återkomma i frågan.  

     

Deltar i debatten 

Ordförande Sara Blixt (M) och Susanne Petersson (C). 

Beslut 

Vård – och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 

 


