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§ 192 Dnr 2021-000003 739 

Val av justerare 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden utser Annette Rydell (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 193 Dnr 2021-000002 739 

Fastställande av dagordning 

 

Sammanfattning  

Christer Hallberg (S) anmäler en övrig fråga om elbilar.   

Deltar i debatten 

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

Christer Åkesson (S). 

Yrkande 

Sara Blixt (M) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden fastställer 

dagordningen.  

Propositionsordning 

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

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagordningen. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(46) 
2021-12-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 194 Dnr 2021-000009 754 

Månadsrapport- placeringssystem till vård- och 
omsorgsboende 

 

Sammanfattning  

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård-och 

omsorgsboende.  

Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 2021-12-06  är 4 

personer.      

Bedömning 

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och 

omsorgsboende. 

 

Rapporten avser redovisade antal 2021-12-06: 

 

Antal personer som väntar på placering 4 

Antal av de ovanstående X personerna:  

Som väntar på somatikboende 1 

Som väntar på demensboende 3 

Befinner sig på korttidsboendet 0 

Där kommunen vid rapportens skapande riskerar 

vitesföreläggande 

0 

    

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

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

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.      

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Maria Sevestedt, verksamhetschef 

Karl Palm, verksamhetschef 

Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef 

Annika Sandin, avgiftshandläggare 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(46) 
2021-12-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 195 Dnr 2021-000004 040 

Anslagsförbrukning 

 

Sammanfattning  

Förvaltningen har förbrukat 98,62 % av det totala anslaget, vilket är en högre 

förbrukning än referensvärdet på 91,94 %. 

Förvaltningens stora utmaning är fortsatt volymutvecklingen av 

hemtjänsttimmarna som dock har planat ut under hösten. 

Kostnader kopplat till pandemin är uppe i 20 mnkr, vi vet fortfarande inte 

om regeringen kommer ersätta kommunerna för dessa kostnader.       

Bedömning 

Förvaltningen har en fortsatt ekonomisk utmaning framför sig. Vi kan dock 

se att:  

 

 Hemtjänstverksamheten, egen regi, skulle haft en budget i balans, om 

man räknar av kostnader kopplat till pandemin.  

 Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård samt myndighetskontoret 

har en budget i balans.  

 Verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende har en fortsatt 

ekonomisk utmaning framför sig, även om man räknar av kostnader 

kopplat till pandemin. 

   

Förvaltningens största utmaning är volymutvecklingen av hemtjänsttimmar, 

volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna är en ej påverkbar faktor då vi är 

skyldiga enligt lag att bevilja insatser till de kommunmedborgare som 

bedöms ha behov av det. Här behöver nämnden få medel tillskjutna.     

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att:  

- Notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Agneta Wildros (S), Annette Rydell (S), Carina Aulin (SD) 

och Christer Hallberg (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 tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Maria Sevestedt, verksamhetschef 

Karl Palm, verksamhetschef 

Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef 

Kristina Glimmeborn, ekonomihandläggare 

Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom 
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§ 196 Dnr 2021-000130 041 

Förslag till budget 2022 

 

Sammanfattning  

Inför 2022 gav kommunfullmäktige nämnderna i uppdrag att sänka 

kommunens totala kostnad med 40 mnkr. Dessa 40 mnkr fördelades mellan 

nämnderna efter storleksordning.  

Nämnden beslutade om följande åtgärder för att sänka kostnaderna: 

 

1. Avveckla Vård- och omsorgsboendet Ågårdsbo (exklusive 

avdelningen med inriktning psykiatri)  

2. Avveckla avdelning två på Olsgården.  

3. Avveckla aktivitetssamordnarna, omvandla en av de befintliga 

tjänsterna i Hälso- och sjukvårdsorganisationen till samordnare av det 

förebyggande arbetet samt avsätta 1 mnkr till föreningsbidrag.   

4. Införa gemensam beredskapsorganisation med socialförvaltningen. 

 

I arbetet med internbudget 2021, äskade nämnden om 14 mnkr i utökad 

budgetram. Detta äskande avslogs med motiveringen att det skulle komma 

generella statliga medel som kunde täcka äskandet. I arbetet med 

internbudget 2022 äskade nämnden igen om 14 mnkr i utökad ram, även 

detta äskande avslogs med motiveringen att statliga medel kommer att 

tillskjutas även 2022.  

Nämnden äskade även om 20 mnkr i utökad ram pga av volymutveckling av 

hemtjänsttimmarna. Kommunfullmäktige beslutade att skjuta till 18 mnkr.       

Bedömning 

Att hålla budget kommer vara en utmaning för förvaltningen även 2022. 

De 18 mnkr som tillskjutits förvaltningen kommer inte fullt ut täcka 

kostnaden för köp av hemtjänsttimmar och boendedygn om förvaltningens 

prognos stämmer.   

Bedömningen är att pandemin kommer fortgå även under 2022, vilket 

kommer innebär att förvaltningen kommer generera kostnader kopplat till 

pandemin även 2022.  
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Förvaltningen har inte fått några signaler om att de statliga medlen på 14,5 

mnkr är på väg att betalas ut till kommunerna.       

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden tar informationen till dagens protokoll.      

Deltar i debatten 

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

Petersson (C), Annette Rydell (S) och Agneta Wildros (S). 

Yrkanden 

Ordförande Sara Blixt (M) yrkar på att tidigare beslut om att avveckla 

aktivitetssamordnarna upphävs och att samtliga behålls i budget för 2022. 

 

Christer Hallberg (S) yrkar på att förslaget gällande aktivitetssamordnarna 

remitteras till förvaltningen och återkomma med en utredning om var 

pengarna ska tas från och vilken arbetsbeskrivning de ska ha.  

 

Annette Rydell (S) yrkar bifall till Christer Hallbergs (S) förslag.     

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på huruvida ärendet ska 

avgöras idag eller inte och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar att 

ärendet ska avgöras idag.  

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:  

De som önskar bifalla ordförandens eget förslag röstar ja.  

De som önskar bifalla Christer Hallbergs (S) förslag röstar nej.     

Omröstningsresultat 1 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges åtta (8) ja-röster, 

fem (5) nej-röster, varefter ordföranden finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens eget yrkande  

 

Namn Ja Nej  Avstår 

Susanne Petersson (C) X   

Annette Rydell (S)  X  

Johannes Chen (M) X   
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Rickard Evaldsson (M) X   

Agneta Wildros (S)  X  

Christer Åkesson (S)  X  

Carina Aulin (SD) X   

Sandra Bergkvist (SD) X   

Marianne Thorell (L) X   

Christer Hallberg (S)  X  

Pia Zickbauer Svabre (S)  X  

Gina Hellberg Johansson (SD) X   

Sara Blixt (M) X   

 

Propositionsordning 2 

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

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden upphäver tidigare beslut om att avveckla 

aktivitetssamordnarna och behåller samtliga i budget för 2022. 

Reservation 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för Christer 

Hallbergs (S) förslag med motiveringen att budgeten för 2022 inte är 

realistisk. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom 
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§ 197 Dnr 2021-000301 739 

Förslag på ekonomisk redovisning 2022 

 

Sammanfattning  

I dagsläget redovisar förvaltningen det ekonomiska utfallet 

(anslagsförbrukningen) för nämnden varje månad, varje tertial redovisas det 

ekonomiska utfallet även ned på enhetsnivå. Det här systemet är väldigt 

arbetsamt för förvaltningen och därför finns det önskemål om att ändra på 

det inför 2022.   

Bedömning 

Från och med våren 2021 genomförs månatliga (uppehåll görs under 

semesterperioden) budgetuppföljningar med samtliga enhetschefer, där även 

verksamhetscheferna deltar. Det arbetssättet gör att enhetscheferna får ett bra 

stöd i sitt ekonomiska arbete och verksamhetscheferna samt förvaltningens 

kontaktekonom har mycket god kunskap om förvaltningens ekonomi.  

 

Förvaltningen föreslår att ekonomisk redovisning sker för följande månader 

under 2022: 

Februari 

Mars 

April (T1) 

Maj  

Augusti (T2) 

September 

Oktober 

November 

 

Förvaltningen föreslår att ingen separat ekonomisk redovisning sker av: 

Januari månad, då denna månad infaller under bokslutsarbetet.  

Juni och Juli månad, då dessa månader infaller under semesterperioden. 

December månad då denna månad infaller under bokslutsarbetet.  
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Förvaltningen föreslår också att redovisningen av det ekonomiska utfallet 

inte redovisas på enhetsnivå utan på verksamhetsnivå, då värdet av att 

redovisa det ekonomiska utfallet på enhetsnivå inte står i proportion till 

arbetsinsatsen det kräver.   

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar; 

Att anslagsförbrukningen under 2022 redovisas för följande månader:  

- Februari 

- Mars 

- April  

- Maj 

- Augusti  

- September 

- Oktober. 

- November 

- Att den ekonomiska redovisningen sker på verksamhetsnivå  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Hallberg (S), Annette Rydell (S) och Agneta 

Wildros (S). 

Propositionsordning 

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

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Anslagsförbrukningen under 2022 redovisas för följande månader: 

- Februari 

- Mars 

- April  

- Maj 

- Augusti  

- September 

- Oktober. 

- November 

 

2. Den ekonomiska redovisningen sker på verksamhetsnivå. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom 
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§ 198 Dnr 2021-000291 739 

Effekter av vidtagna budgetåtgärder 2019 

 

Sammanfattning  

Nedan urklipp är från Budget 2019. 

 

 

Utifrån ovan givna direktiv beslutades och genomfördes åtgärder kopplat till 

budget år 2019, en del med helårseffekt först 2020 /2021.  

Vård- och omsorgsnämnden efterfrågar effekterna av dessa, både hur stor 

besparingen blev samt eventuella andra effekter av besluten. 

 

Bedömning 

Nedan redovisas de vidtagna budgetåtgärderna och effekterna av dessa.  

 Budgetåtgärder Siffror helårseffekt 

i tusen kronor 

Budgeteffekt år 

1. Parkdala, personal 3145 2019 

 Parkdala, hyra 1854 2019/2020 

2. Träffpunkten 379 2019 

3. Täthet vobo 3800 2020 
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1. Parkdala användes som en tillfällig lösning för bland annat 

korttidsvistelse samt bedömdes även kunna användas som 

evakueringsboende om detta hade behövts. När behoven inte längre 

var desamma kunde huset avvecklas. Inga direkta effekter utöver 

budgetmässigt. 

 

2. Träffpunkten på Vidablick avvecklades då den inte är en lagstadgad 

verksamhet. Av de som nyttjat denna verksamhet har synpunkter 

inkommit till förvaltningen på avsaknad av aktiviteter i gemenskap. 

Pandemin har troligen dock minimerat de negativa effekterna av att 

den avvecklats, detta utifrån att aktiviteter på träffpunkt inte hade 

varit aktuella under större delen av 2020. Kopplat till aktiviteter på 

vård- och omsorgsboende har ett omtag tagits under hösten 2021 

tillsammans med verksamhetens aktivitetsombud.  

 

3. Sänkningen av tätheteten avsåg inom somatik på vård- och 

omsorgsboende, där verksamheten fick reducera från 0,63 årsarbetare 

per lägenhet till 0,57. Det har påverkat verksamheten och ses som en 

kvalitetssänkning för våra boende/hyresgäster. Många hyresgäster 

som flyttar in på vård- och omsorgsboende har ofta väldigt omfattade 

vård-och omsorgsbehov, vilka bedöms ha ökat genom åren.  Det är 

även många kringuppgifter som ska inrymmas i tätheten utöver vård-, 

omsorgs-, och servicebehoven. Ännu tydligare blir denna 

täthetssänkning kopplat till ny resurstilldelning på vård- och 

omsorgsboende från år 2021, då verksamheten endast får 

tilldelningen vid belagd lägenhet.   

 

4. Trygg resurs var ett team kopplat till i första hand psykiska 

funktionsnedsättningar inom vård- och omsorgsförvaltningen. Med 

spetskompetens kunde teamet arbeta med direkta individfall som 

bedömdes svåra för ordinarie verksamhet, de kunde även lotsa 

kollegor i svåra ärenden. Effekterna av avvecklingen av detta team 

4. Trygg resurs 491 2019 

5. Syn/hörsel konsulent 227 2019/2020 

6. Dagcentraler, personal 2136 2019/2020 

7. Vidablick plan 1 5846 2019/2020 

 Ågårdsbo plan 2 5846 2020/2021 

8. Anhörigvårdare 3100 2019/2020 
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har bidragit till att ordinarie verksamhet får hantera, dessa ofta 

komplexa individfall, på egen hand alternativ söka stöd av hälso- och 

sjukvården eller Regionen.  

 

5. När syn- och hörselkonsulent inte finns i kommunen kommer 

automatiskt fler frågor till rehabverksamheten gällande syn och 

hörsel. Den enskilde som hör av sig hänvisas till syn- respektive 

hörcentralen i Karlskrona inom Regionens regi. Bedömningen är att 

beslutet bidragit till en kvalitetssänkning för våra medborgare i 

Ronneby, då de har svårare att få snabb hjälp och stöd i dessa frågor.  

 

6. Avvecklingen av dagcentraler gjordes utifrån att det inte var en 

lagstadgad verksamhet och att kundunderlaget var litet. Synpunkter 

har inkommit i samband med avvecklingen, men pandemin bedöms 

även i detta fall ha minimerat de negativa effekterna av beslutet, detta 

utifrån att dagcentraler troligtvis hade varit stängda under större 

delen av 2020. 

 

7. Vidablick och Ågårdsbo har fått ställa om lägenheter utifrån 

överskott av lägenheter i centrala Ronneby sedan Attendo öppnade 

sommaren 2020. Behovet av antalet lägenheter har påverkats av 

pandemin och lett till att ytterligare lägenheter beslutats att ställas om 

på grund av mycket tomplatser. 

 

8. Vid avvecklingen av anhörigvårdare erbjöds samtliga individer att 

övergå till hemtjänsten med sina behov av stöd och hjälp istället. 

Endast ett ärende övergick till hemtjänst. Ingen större påverkan 

noterad kopplat till detta beslut. 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att ta informationen till 

protokollet. 

Propositionsordning 

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

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom 
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§ 199 Dnr 2021-000298 739 

Kompetensförsörjningsplan  

 

Sammanfattning  

6/10 2020 tog kommunstyrelsen beslut om att ge i uppdrag åt 

personalenheten att arbeta fram en strategi för den strategiska 

kompetensförsörjningen i kommunen. Till strategin ska nämnds- och 

förvaltningsspecifika handlingsplaner kopplas.  

Förvaltningen har under hösten arbetat fram en kompetensförsörjningsplan 

som är samverkad med fackliga parter samt skickad till personalenheten.       

Bedömning 

Fram till år 2030 beräknas andelen äldre i Sverige öka kraftigt samtidigt som 

andelen personer i arbetsför ålder minskar. Andelen äldre och unga ökar 

snabbare än befolkningen i arbetsför ålder, vilket kommer generera 

utmaningar både när det gäller rekrytering och finansiering. Den 

demografiska utvecklingen kommer innebära ökad efterfrågan på både 

hälso- och sjukvård och äldreomsorg, samtidigt som det kommer finnas färre 

personer att anställa.  

Det här ställer stora krav på förvaltningen att arbeta aktivt med 

kompetensförsörjningen och att få medarbetare att stanna kvar i 

förvaltningen. I kompetensförsörjningsplanen beskriver vi de strategier vi 

kommer använda för att säkra kompetensförsörjningen.        

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta att; 

- Ta informationen till dagens protokoll.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Annette Rydell (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 tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Personalenheten 

Kommunstyrelsen 
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§ 200 Dnr 2021-000277 739 

Uppföljning av behovsprognos avseende särskilt 
boende och förslag till boendeplanering  

 

Sammanfattning  

2017 fick Äldrenämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att under mars 

månad 2018 överlämna Framtidsutredningen, vilken skulle visa förslag till 

organisation av de särskilda boendena. 

2018-04-18 Presenterades framtidsutredningen för nämnden och nämnden 

beslutade om den behovsprognos som skulle användas vid framtida 

planering av vård- och omsorgsboenden. Nämnden beslutade även att årlig 

uppföljning skulle ske av behovsprognosen samt boendeplaneringen. Pga av 

pandemin gjordes aldrig någon uppdatering av boendeplaneringen 2020.  

2018-05-14 Presenterades framtidsutredningen för kommunstyrelsens 

arbetsutskott, ärendet återremitterades. 

Hösten 2021 fick kommunen ny befolkningsstatistik från SCB, som är 

redovisad i bifogat underlag. Befolkningsstatistiken visar på en ökning av 

antalet kommunmedborgare som är 80 år och äldre, antalet kommer öka 

fram till och med 2030.  

Den beslutade behovsprognosen från 2018 har förvaltningen inte haft 

möjlighet att uppdatera utifrån den nya befolkningsstatistiken, då det har 

varit svårt att få fram uppgifter gällande hur behovsprognosen från 2018 

räknats fram.      

Bedömning 

Beslut kring byggande av nya vård- och omsorgsboenden kräver stora 

ekonomiska och personella resurser, därför är det oerhört viktigt att 

förvaltningen arbetar fram så träffsäkra behovsprognoser som möjligt. 

Erfarenheter visar att det är svårt att prognosticera rätt och att det finns 

mycket att vinna med ett strukturerat arbetssätt och tydliga rutiner. Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) har därför arbetat fram ett metodstöd till 

kommunerna, som syftar till att ge ett handfast stöd i prognosarbetet som i 

sin tur ger bra underlag för beslut.  

Förvaltningen skulle vilja använda det här beslutstödet och arbeta fram en ny 

behovsprognos som kan presenteras för nämnden under våren.  

Det förvaltningen kan se redan nu, utifrån den gamla behovsprognosen och 

den nya befolkningsstatistiken, är att det är av största vikt att de planerade 

nybyggnationerna genomförs. Risken är annars stor att beslut om plats på 
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vård- och omsorgsboende inte kommer kunna verkställas inom lagstadgad 

tid.        

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att; 

- Ge förvaltningen i uppdrag att utifrån SKR:s metodstöd arbeta fram 

en ny behovsprognos.  

- Behovsprognosen från 2018 fortsätter användas fram till dess att ny 

behovsprognos finns på plats.  

- Föreslå kommunfullmäktige att betrakta uppdraget gällande 

överlämnande av framtidsutredningen som verkställt. 

       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Annette Rydell (S), Agneta 

Wildros (S) och Christer Hallberg (S). 

Yrkanden 

Annette Rydell (S) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden föreslår 

kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

om det är möjligt att bygga på Lindebo och vad det skulle kosta.      

Propositionsordning 1 

Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner 

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 2 

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

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Ge förvaltningen i uppdrag att utifrån SKR:s metodstöd arbeta fram 

en ny behovsprognos.  

2. Behovsprognosen från 2018 fortsätter användas fram till dess att ny 

behovsprognos finns på plats.  

3. Föreslå kommunfullmäktige att betrakta uppdraget gällande 

överlämnande av framtidsutredningen som verkställt. 

4. Föreslå kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att utreda om det är möjligt att bygga på Lindebo och vad 

det skulle kosta.      

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Kommunstyrelsen 
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§ 201 Dnr 2021-000084 000 

Uppföljning resursfördelningsmodell vård- och 
omsorgsboende 

 

Sammanfattning  

Sedan januari 2021 har den kommunala egenregin inom vård- och 

omsorgsboende somatik samt demens ersatts enligt förfrågningsunderlaget 

för LOV.  

Tidigare var boendena anslagsfinansierade utifrån sin respektive täthet, men 

från januari 2021 får respektive enhet ersättning per belagd plats/lägenhet. 

Detta har medfört svårigheter för vård- och omsorgsboende att ställa om 

verksamheten i tillräckligt snabb omfattning samt att kunna hantera det stora 

antalet tomplatser som varit under 2021.  

Tomplatser är en problematik för stora delar av Sveriges kommuner och 

bedöms bero på pandemin och det faktum att få valt att flytta in på vård- och 

omsorgsboende under denna tid.      

Bedömning 

Så här ser ersättningen per belagt dygn ut mellan april till december 2021: 

 

 Ersättning/timme fler 

än 30 lgh 

Ersättning/timme färre 

än 30 lgh 

Somatik - 1274 - 1460 

Demens - 1535 - 1721 

Tomrum - 21 - 21 

Parboende/somatik - 807 - 992  

Parboende/demens - 941 - 1126  

 

Tomplatserna är och har varit svåra att hantera och det har bidragit till det 

stora budgetunderskottet. Vid kalkylering motsvarar inkomstbortfallet på 

grund av tomplatser från januari till oktober cirka 8,3 Mkr. 

Det har visat sig vara svårt att fullt ut möta upp motsvarande tomplatsens 

inkomstbortfall, då en avdelning kräver viss bemanning över dygnet oavsett 

om det är några lägenheter lediga på avdelningen eller inte. Större boende 
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ska i större omfattning kunna samplanera till viss del, men där utgör den 

fysiska utformningen av boendena ofta ett hinder. 

 

Ersättningen ges per belagd lägenhet är baserad på budgeten utifrån täthet, 

vilken är 0,57 på somatikplats och 0,725 på demensplats. 

-  0,57 årsarbetare motsvarar cirka 21,09  timmar per vecka.  

- 0,725 årsarbetare motsvarar cirka 26,8 timmar per vecka.  

 

Denna ersättning som enheten får om en lägenhet är belagd ska täcka allt 

kring individen. I ersättningen ryms för dagpersonal 30 semesterdagar, 6 

sjukdagar, 3 utbildningsdagar och 1 introduktionsdag per medarbetare och 

år. 

 

För nattpersonal är motsvarande siffor 30 semesterdagar, 7 sjukdagar och 9 

utbildningsdagar. 

 

 Som exempel på vad som ska inrymmas utöver respektive hyresgästs 

vård-, omsorgs- och servicebehov är:  

 Planering vid inflytt och välkomstsamtal 

 Dokumentation 

 Kontaktmannaskap och anhörigkontakter 

 Ledsagning vid behov samt till och från sjukhus/vårdinrättningar vid 

behov 

 Daglig planering tillsammans med kollegor och enhetschef 

 Larm 

 Inköp vid behov samt hämtning av läkemedel vid behov 

 Utbildningar, arbetsplatsträffar samt andra verksamhetsnära möten 

 Upprättande av genomförandeplan samt kontinuerlig uppdatering 

 Dubbelbemanning 

 VAK- Vård i livets slut 

 Delegerad hälso- och sjukvård 

 Aktiviteter 
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Paralleller kan dras till hemtjänsten. Hemtjänsten är styrd utifrån varje 

biståndsbeviljad insats med tidssatta schabloner, vilken utgör 

grundstrukturen i ersättningen. Inom hemtjänsten återfinns många av dessa 

uppgifter, som nämns ovan, som antingen separata insatser alternativt övriga 

insatser som utföraren får tid för efter registrering.  

Tid för planering, kontaktmannaskap, dokumentation, möten (samt körtid, 

vilket inte är något att ta hänsyn till inom vård- och omsorgsboende) etc 

återfinns inom kringtiden som är en del av ersättningen. Kringtiden för 

landsbygd är 35 % och kringtiden för tätort är 27 %. 

Utifrån uppgifterna som måste ske även på ett vård- och omsorgsboende 

kring individerna och exemplifieras i denna tjänsteskrivelse bedöms en 

mindre kringtid även på ett boende kunna vara relevant. 

 

Ersättningen för natt på vård- och omsorgsboende utgör också en 

problematik då nattbemanningen är konstant utifrån antal lägenheter på huset 

samt utifrån husets fysiska utformning. Regeringen beslutade 2016 om en ny 

bestämmelse i socialtjänstförordningen. Den säger att det dygnet runt ska 

finnas personal som ”utan dröjs-mål kan uppmärksamma om en boende 

behöver hjälp och stöd”.  

Trots tomplatser kan verksamheten på grund av detta inte reducera 

nattpersonal motsvarande antalet tomplatser.  

Vid tomplats får verksamheten idag 0 kr i ersättning för nattpersonal.  

Detta kan ställas i relation till att ersättningen för beläggning för 

nattbemannningen utgör i procent av hela ersättningen följande:  

Demens fler än 30 lägenheter ca 20 % 

Somatik fler än 30 lägenheter: ca 25 % 

Demens färre än 30 lägenheter: ca 30 % 

Somatik färre än 30 lägenheter: ca 35 % 

 

Efter snart ett år med denna ersättning blir det tydligt att många delar inte går 

att påverka, exempelvis antalet tomplatser, resurserna nattetid samt en hel 

del av kringuppgifterna. Detta bidra till en svårighet att kunna hålla tilldelade 

resurser/budget.  

 

För att möta tomplatsantalet och slutligen beläggningsgraden i verkligheten 

kan verksamheten behöva planera för en lägre täthet på boendena om 

resurstilldelningen i nuvarande form ska kvarstå.  
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Då beläggningsgraden varierar blir även tätheten varierande. En 100 % 

beläggningsgrad är nästintill omöjlig att uppnå utifrån in- och utflyttar, 

sjukhusvistelser och så vidare. 

 

Ett observandum är att en ännu lägre täthet än nuvarande kommer att 

påverka våra hyresgäster utifrån respektive hyresgästs vård- omsorgs- samt 

service behov. Det bedöms även bli en verksamhetspåverkan utifrån alla 

kringuppgifter som ska utföras och hanteras. En lägre täthet kan även bidra 

till schematekniskt svårt att kunna lösa kraven på bemanning över hela 

dygnet.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att: 

- Uppdra förvaltningen att arbeta fram en ny resursfördelningsmodell 

inom vård- och omsorgsboende som motsvarar hyresgästernas och 

verksamhetens behov  

Alternativt  

- Ge förvaltningen i uppdrag att arbeta med täthetssänkningar inom 

respektive enhet för att möjliggöra en budget i balans. 

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Annette Rydell (S), Carina Aulin (SD) och Agneta Wildros 

(S). 

Yrkanden 

Christer Hallberg (S) yrkar på att uppdra förvaltningen att arbeta fram en ny 

resursfördelningsmodell inom vård- och omsorgsboende som motsvarar 

hyresgästernas och verksamhetens behov.    

Propositionsordning 

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

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden uppdrar förvaltningen att arbeta fram en ny 

resursfördelningsmodell inom vård- och omsorgsboende som motsvarar 

hyresgästernas och verksamhetens behov. 

________________ 

Exp: 

Isabelle Corneliusson, LOV-samordnare 

Maria Appelskog, förvaltningschef 
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§ 202 Dnr 2021-000146 709 

Delrapportering internkontrollplan/lägesrapport 

 

Sammanfattning  

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 5 kap. SOSFS 

2011:9 ska intern kontroll genomföras varje år som kvalitetssäkring av vård- 

och omsorgsförvaltningens verksamhet. 

 

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 210127 antogs 2021 års 

internkontrollplan enligt § 6. 

 

Delrapport lämnades till vård- och omsorgsförvaltningens nämnd 210616 § 

103.  

 

Internkontrollplan 2021 innehåller följande kontrollpunkter där medicinskt 

ansvarig sjuksköterska och kvalitets- och verksamhetsutvecklare är 

ansvariga: 

 Team-träffar. Ingen väsentlig avvikelse.  

 Avvikelser. Väsentlig avvikelse finns. 

 Fakturor. Ingen väsentlig avvikelse. 

 Sekretess. Väsentlig avvikelse finns. 

 Introduktion av ny personal. Väsentlig avvikelse finns. 

 Delegationsordning. Ingen väsentlig avvikelse. 

 Hot och våld i ordinärt boende. Väsentlig avvikelse finns. 

 Genomförandeplaner. Väsentlig avvikelse finns.  

 Senior Alert. Väsentlig avvikelse.  

 Läkemedelshantering och delegering. Väsentlig avvikelse.  

 Basal hygien. Väsentlig avvikelse. 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och kvalitets- och verksamhetsutvecklare 

föreslår att de kontroller med väsentlig avvikelse följer med i 2022 års 

internkontrollplan och att de med ingen väsentlig avvikelse avslutas.  
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Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslås besluta att  

- anta 2021 års internkontroll enligt ovan förslag.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Annette Rydell (S), Carina 

Aulin (SD) och Rickard Evaldsson (M). 

Propositionsordning 

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

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar 2021 års internkontroll enligt ovan 

förslag. 

________________ 

Exp: 

Maria Sevestedt, verksamhetschef 

Karl Palm, verksamhetschef 

Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Katarina Losell, MAS 

Bodil Evaldsson, kvalitétsutvecklare 
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§ 203 Dnr 2021-000036 730 

Åtgärdsplaner gällande felaktig medicinering samt 
följsamhet hygienrutiner 

 

Sammanfattning  

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 211124 § 186 presenterades 

åtgärderna och beslut togs enligt nedan: 

 

 Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet 

samt ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma 

med åtgärdsrapportering även i december 

 

Verksamhetschefer och medicinskt ansvarig sjuksköterska hade uppföljning 

211107 för genomgång av åtgärderna som presenteras nedan: 

 

 Utbildning och förbereda hygienombuden inför den nationella 

mätningen av basal hygien och klädregler – mätning pågår men inget 

stöd finns för hygienombuden i nuläget. 

 Uppföljningsmöte med hygienombuden efter den nationella 

mätningen under våren – ej gjort, inte under hösten heller. Skriftliga 

analyser inskickade från flertalet enheter. Mätning gjord v 38-39 

samt pågår en just nu. 

 Förtydligande av vad som ska finnas i omvårdnadspärmen – påbörjat 

men ej färdigt, HSL-dokument ska se ut som de som 

utbildningssköterska visar på sin utbildning inför delegering och 

dokument som ska finnas under blå flik finns på Ronja.  

 Egen pärm hos patienten för hälso- och sjukvårdens dokument och 

signeringslistor samt komma igång med digital signering av HSL-

uppdrag – ej klart och tveksamt om det ska förekomma en egen 

pärm. Digital signering ej aktuellt för läkemedelshantering med det 

systemet vi har idag. Det är ej patientsäkert som det fungerar idag. 

Vid slumpmässig kontroll av 10 ssk:s HSL-uppdrag så är snittet 40,2 

uppdrag/ssk vilket gör det omöjligt att säkerställa att insatser blir 

utförda som de ska, som lägst hade ssk 15 uppdrag och som högst 60 

uppdrag.  
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 Skarpare bedömning vid delegering – klart. Rutinen reviderad och 

kommer att tas upp på planerat MAS-möte i november/december 

med sjuksköterskorna. Slumpmässig kontroll gjord av antal personer 

som 10 ssk gett delegering till – snitt 41,4 delegerade personer. Lägst 

17 delegerade personer och högst 98 st. Hur ska delegerande ssk 

kunna följa upp 98 personer som fått delegering? 

 Nära Vård – projektet riktas mot kompetenshöjning vilket kommer 

leda till förbättringar i verksamheter och möta de krav som ställs 

enligt lagar och rutiner. 

 Ombudsuppdragen och strukturen kring dessa håller på att ses över. 

 Strategiskt uppföljningsarbete pågår ibland annat den lokala 

handlingsplanen för stärkt patientsäkerhet. 

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Annette Rydell (S), Carina Aulin (SD) och Agneta Wildros 

(S). 

Propositionsordning 

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

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Maria Sevestedt, verksamhetschef 

Karl Palm, verksamhetschef 

Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef 

Katarina Losell, MAS 
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§ 204 Dnr 2021-000284 730 

Rapport dataskydd och informationssäkerhet 2021 

 

Sammanfattning  

Syftet med rapporten är att ge nämnderna och styrelserna i Ronneby 

kommun övergripande information om det arbete som har skett, sker och 

kommer att ske avseende frågor om dataskydd och informationssäkerhet. 

Nämnderna och styrelserna ska efter denna rapport ha en utökad kunskap om 

kommunens arbetssätt med områdena och om sitt respektive ansvar avseende 

frågorna.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M) och Annette Rydell (S). 

Propositionsordning 

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

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 205 Dnr 2021-000251 109 

MEDBORGARFÖRSLAG hyr "Diamanten" våningen till 
hemtjänstpersonal 

 

Sammanfattning  

I september inkommer ett medborgarförslag (2021000545 109) där 

hemtjänsten föreslås hyra diamanten som hemtjänstloka. 

Kommunfullmäktige remitterar förslaget till vård- och omsorgsnämnden för 

beredning och besvarande av förslaget. Vård- och omsorgsförvaltningen 

översänder remissen till enheten för strategisk samhällsutveckling vilka 

återkommer med ett svar angående platsens förutsättningar i frågan om 

markanvändning och byggande.       

Bedömning 

Enligt gällande stadsplan får endast Diamanten (Fastighet Olov5) användas 

för handelsändamål. Detta innebär att gällande plan inte medger vård- eller 

kontorsändamål så som föreslås i medborgarförslaget. Att inrätta dessa 

användningar skulle innebära att en ny detaljplan behöver upprättas för 

området och få laga kraft före det att bygglov för ändrad användning kan 

beviljas enligt den nya detaljplanen. 

Fastighetsägaren till kv. Olov 5 har under 2021 ansökt om ett så kallat 

planbesked hos Ronneby kommun. Då svenska kommuner har planmonopol 

behöver en privat fastighetsägare ansöka hos kommunen för att få veta om 

kommunen kan tänka sig att ändra planen i ett område eller inte. Det finns 

därmed ett pågående ärende (KS 2021/420) där fastighetsägaren vill pröva 

frågan om kommunen kan tänka sig att ändra stadsplanen till en ny 

detaljplan för bostadsändamål med handel i bottenvåningen. Detta innebär 

att medborgarförslagets markanvisning inte ryms inom den ansökan som 

fastighetsägaren vill få prövad. 

Utifrån remissvaret bedöms det inte möjligt att ställa om fastigheten 

Diamanten (Olov 5) till hemtjänstlokal.       

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att ställa sig bakom förvaltningens 

remissvar.        

Deltar i debatten 

I debatten deltar Annette Rydell (S). 
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Yrkanden 

Annette Rydell (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens remissvar och 

föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget besvarat.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 206 Dnr 2021-000294 730 

Krav på vaccination vid nyanställning 

 

Sammanfattning  

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid 19 i samhället, 

önskas att det införs ett krav om uppvisande av covidpass innan anställning i 

VoO förvaltningen kan komma att bli aktuellt. Detta gäller såväl 

tidsbegränsade såsom tillsvidareanställningar. Studier visar att det är i de 

flesta fall ovaccinerade som smittas och sedan sprider smittan vidare, även 

om det förekommer sk genombrottsinfektioner hos vaccinerade. Det införs 

från 1 december krav på vaccinationspass för att delta i publika evenemang, 

då är det önskvärt att vi använder oss av denna möjlighet för syftet att 

skydda våra äldre och sjuka i större utsträckning än idag.    

Bedömning 

Ronneby kommun bör ta ansvar för de äldre och sjuka, genom att försöka 

minimera risken för att smitta sprids inom våra verksamheter där äldre och 

sjuka finns.      

Förslag till beslut 

Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta att: 

1. Ställa sig bakom att införa covidpass vid nyanställningar. 

2. Remittera ärendet till personalutskottet då det kan komma att beröra fler 

personalgrupper i kommunen      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Annette Rydell (S), Carina 

Aulin (SD), Rickard Evaldsson (M) och Susanne Petersson (C). 

Yrkanden 

Annette Rydell (S), Carina Aulin (SD), Rickard Evaldsson (M) och Susanne 

Petersson (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.       

Propositionsordning 

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

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

  



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(46) 
2021-12-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Vård och omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Ställa sig bakom att införa covidpass vid nyanställningar. 

2. Remittera ärendet till personalutskottet då det kan komma att beröra fler 

personalgrupper i kommunen. 

________________ 

Exp: 

Personalutskottet 

Kommunstyrelsen 
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§ 207 Dnr 2021-000299 739 

5-årsplan 

 

Sammanfattning  

Förvaltningens 5-årsplan har vuxit fram ur det som förvaltningens 

medarbetare lyft upp som utvecklings- och förbättringsområden. Under 

våren 2021 fick samtliga medarbetare i förvaltningen maila in till 

förvaltningschefen vad de ansåg förvaltningen behövde förbättra och 

utveckla. Enhetscheferna genomförde en workshop där de lyfte sina förslag 

till förbättring. Allt material förädlades sedan och var under sommaren och 

början av hösten ute på ”remiss” till förvaltningens arbetsplatsträffar. Det 

dokument som förvaltningen kallar 5-årsplan är den slutliga produkten.  

5-årsplanen ska betraktas som förvaltningens karta och kompass de 

nästkommande fem åren. Den ska visa vart vi är på väg och vad vi ska arbeta 

med, för att uppnå vår vision och för att möta den demografiska utmaningen.  

Den 13/10 gick förvaltningens ledning igenom 5-årsplanen med vård- och 

omsorgsnämnden, i syfte att ta emot förslag på förbättringar eller tillägg. 5-

årsplanen har därefter beslutats i förvaltningens ledningsgrupp och under 

november passerat förvaltningsövergripande samverkan.      

Bedömning 

Förvaltningen anser att det är viktigt med en långsiktig plan som är väl 

förankrad hos medarbetarna. Planen utgår från kommunfullmäktiges 

strategiska målområden.       

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta att; 

-Ta informationen till dagens protokoll    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Annette Rydell (S). 

Propositionsordning 

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

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Maria Sevestedt, verksamhetschef 

Karl Palm, verksamhetschef 

Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef 
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§ 208 Dnr 2021-000005 739 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Maria Appelskog ger information från förvaltningen: 

 Sjukfrånvaro och pandemiläget  

 Pågående Lex Maria-utredning   

 Positivt bokslut 

 Utbildade språkombud 

 18 nya undersköterskor tar sin examen i fredag 2021-12-17 

 

Verksamhetscheferna Anna-Karin Åkesson, Karl Palm och Maria Sevestedt 

 Nationellt akutläge för leverans av hjälpmedel 

 Svårigheter med resurs och bemanning 

 Pågående rekrytering 

 Pågående projekt med en sjuksköterska som arbetar nära 

verksamheten 

 Aktivitetsskärmar har nått verksamheterna     

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Carina Aulin (SD) och Annette 

Rydell (S). 

Propositionsordning 

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

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 209 Dnr 2021-000006 739 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras:  

 Attestanslista 2021-11-17 

 Attestanslista 2021-11-24 

 Attestanslista gäller från och med 2021-01-01 

 Beslut vård- och omsorgsnämnden 2020-2021      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

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

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar de återrapporterade delegationsbesluten 

till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 210 Dnr 2021-000007 739 

Skrivelser, cirkulär, m.m. 

 

Sammanfattning  

Följande skrivelser, cirkulär, m.m. föreligger inför sammanträdet: 

 Beslut-2021000690-KS-§ 432 Äldreomsorgslyftet 2022 

 Beslut-2021000381-KS-§ 303, Ej verkställda beslut enligt 9 § och 

rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade samt 4 kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap. 6f 

§ socialtjänstlagen  

 Beslut-2021000621-KS-§ 302 Hemställan om tilläggsanslag för att 

täcka prognosticerat underskott för 2021 

 Beslut-2021000470-KS-§ 282 Budget 2022-2023 plan 2024-2025 för 

Ronneby kommun 

 Beslut-2021000689-KS-§ 520 Presentera en ny plan för vård- och 

omsorgsplatser i Hallabro 

 Beslut-2021000679-KS-§ 519 Utredning aktivitetssamordnare och 

dagcentraler 

 Tilläggsavtal Ronneby Kommun 

 Virotea avtal 

 Utveckling hemtjänsttimmar 2021 

  

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera delgivningsärendena till 

protokollet.      

Propositionsordning 

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

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma      
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 211 Dnr 2021-000008 739 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Frågan om elbilar ställd av Christer Hallberg (S) behandlas på 

nästkommande sammanträde i januari. 

 

Annette Rydell (S) påpekar att det är problematiskt att ledamöter inte får 

hjälp på IT så att de kan närvara på digitala sammanträden.         

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera ärendet till protokollet.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Pia Zickbauer Svabre (S), Annette Rydell 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 tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 


