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§ 170 Dnr 2021-000003 739 

Val av justerare 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden utser Agneta Wildros (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 171 Dnr 2021-000002 739 

Fastställande av dagordning 

 

Sammanfattning  

Ordförande Sara Blixt (M) anmäler följande förändringar på dagordningen: 

 Extrainsatt ärende Val av ordförande KPR lyfts in på dagordningen, 

se § 187. 

 Ärendet Uppföljning av behovsprognos avseende särskilt boende och 

förslag till boendeplanering utgår från dagordningen. 

   

Yrkanden 

Ordförande Sara Blixt (M) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden lyfter in 

ärendet Val av ordförande KPR och att ärendet Uppföljning av 

behovsprognos avseende särskilt boende och förslag till boendeplanering 

utgår från dagordningen.      

Propositionsordning 

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

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner dagordningen med ovanstående 

förändringar. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(46) 
2021-11-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 172 Dnr 2021-000004 040 

Anslagsförbrukning 

 

Sammanfattning  

Förvaltningen har förbrukat 90,01% av det totala anslaget, vilket är en högre 

förbrukning än referensvärdet på 77,9%. 

Förvaltningens stora utmaning är fortsatt volymutvecklingen av 

hemtjänsttimmarna som dock har planat ut under hösten. 

Kostnader kopplat till pandemin är uppe i 19,2 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 beslutar att; 

- Notera informationen till protokollet.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Hallberg (S), Agneta Wildros (S) och Pia 

Zickbauer Svabre (S). 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(46) 
2021-11-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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 

Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom 

Kristina Glimmeborn, ekonomihandläggare 
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§ 173 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 

2021-11-15 är 7 personer.      

Bedömning 

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och 

omsorgsboende. 

 

Rapporten avser redovisade antal 2021-11-15: 

 

Antal personer som väntar på placering                          7           

Antal av de ovanstående 7 personerna: 

Som väntar på somatikboende                                         4 

Som väntar på demensboende                                         3 

Befinner sig på korttidsboendet                                       1 

Där kommunen vid rapportens skapande riskerar  

Vitesföreläggande.                                                           0 

  

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Agneta Wildros (S) 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.      
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef 
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§ 174 Dnr 2021-000071 739 

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 

 

Sammanfattning  

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 

leva ett självständigt liv. 4 kap 1§ Socialtjänstlagen. Vård- och 

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla 

gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.16 kap 6f§ Socialtjänstlagen.       

Bedömning 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 

leva ett självständigt liv. 4 kap 1§ Socialtjänstlagen. Vård- och 

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla 

gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.16 kap 6f§ Socialtjänstlagen. 

 

Rapporteringsperioderna för ej verkställda beslut under 2021 är: 

1–31 januari 2021 (gäller för okt-dec 2020) 

1–30 april 2021 

1 juli–31 augusti 2021 

1–31 oktober 2021 

1-31 januari 2022 
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Under perioden 1-31 oktober har följande beslut rapporterats enligt 

rapportblad: Återrapportering av ej verkställda beslut enl. 4kap 1§, bilaga 1.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att notera informationen till protokollet       

samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.      

Deltar i debatten 

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

Hellberg Johansson (SD). 

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 samt 

översänder detsamma till kommunfullmäktige för rapportering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(46) 
2021-11-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 175 Dnr 2020-000114 730 

Utreda: Att ta bort friskvårdstimmen och istället införa 
en högre friskvårdspeng till alla samt se över 
möjligheten att erbjuda andra friskvårdsalternativ 

 

Sammanfattning  

Personalenheten har fått i uppdrag om att utreda om att ta bort 

friskvårdstimmen och istället införa en högre friskvårdspeng samt möjlighet 

till andra friskvårdsaktiviteter.  

I Ronneby kommun har alla anställda (månadsavlönade) sedan 2002 haft 

möjlighet att ta ut en friskvårdstimme per vecka, under förutsättning att 

arbetet medger det. Utvärdering av förmånen har efterfrågats från flera av 

kommunens verksamheter med bakgrund i att flera verksamheter inte har 

möjlighet att ta ut någon friskvårdstimme då de är begränsade att lämna 

arbetsplatsen under ett arbetspass. Detta gäller verksamheter som t ex 

förskola och vård- och omsorg. Ronneby kommun har idag ett alternativ med 

friskvårdspeng till de verksamheter där arbetsgivaren kan styrka att 

medarbetarna inte har möjlighet att ta ut friskvårdstimmen. Denna 

friskvårdspeng är 500 kr per medarbetare och år. 

På personalutskottet 2019-12-10 diskuterades valmöjligheten mellan 

friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Beslutet blev att personalutskottet gav 

personalchefen i uppdrag att efterfråga förvaltningarnas önskemål och 

synpunkter samt upprätta ett förslag som kan testas och utvärderas i mindre 

omfattning innan beslut om helheten tas.  

På personalutskottet 2020-10-20 informerade Tf Personalchef Anna Isaksson 

om utredning av friskvårdstimmen. Beslutet blev att personalutskottet gav 

personalenheten i uppdrag att under 2021 utvärdera metoden med 

friskvårdspeng i relation till andra metoder för ökad frisknärvaro.  

      

Bedömning 

En arbetsgrupp bestående av kommunens hälsoutvecklare, deltagare från 

Utbildningsförvaltningen, Vård- och omsorgsförvaltningen och 

Socialförvaltningen har genomlyst fråga om att införa friskvårdspeng. 

Arbetsgruppens förslag är att samtliga månadsavlönade medarbetare ska ges 

möjlighet att välja en friskvårdstimme per vecka (då arbetet tillåter) eller 

friskvårdspeng. Friskvårdspengen bör vara ett bidrag på 1 500 kr per år. 
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På frågan om det finns möjlighet till att erbjuda andra friskvårdsaktiviteter är 

detta redan möjligt: dels genom hälsoteket (ger möjligt att låna utrustning) 

men även genom andra prova på aktiviteter. Om det ska finnas andra 

aktiviteter därutöver bör det i så fall det framkomma i det systematiska 

arbetsmiljöarbetet t.ex. genom att en verksamhet identifierar en risk där en 

möjlig åtgärd skulle kunna vara en fysisk aktivitet. Därutöver kan behov av 

friskvårdsaktivitet framkomma i samband med behov av arbetsanpassning 

och rehabilitering.  

På personalutskottet den 20 september 2021, § 13 fördes en diskussion om 

att erbjuda friskvårdspeng, möjlighet till andra friskvårdsaktiviteter, metoder 

för ökad frisknärvaro samt gällande friskvårdspolicy för Ronneby kommun. 

Personalutskottets beslut blev följande:  

1. Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att friskvårdspolicyn för Ronneby kommun 

upphör (KF § 159, 2001-08-30 gäller från 2006-08-28).    

2. Personalutskottet hänskjuter frågan om att införa möjlighet för 

medarbetare att en gång per år välja om de vill ha en friskvårdstimme 

per vecka eller friskvårdspeng till budgetberedningen. Beslut om 

budget 2022 fattas av Kommunfullmäktige.  

3. Personalutskottet beslutar att friska arbetsplatser är det begrepp som 

används istället för att fokusera på minskad sjukfrånvaro 

(sjukfrånvaron är dock ett sätt att mäta om vi rör oss mot friskare 

arbetsplatser). 

      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att: 

1. Beslut om friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och andra 

friskvårdsaktiviteter följer Kommunfullmäktiges beslut.  

2. Uppdrag kring friskvårdstimme, friskvårdspeng och möjlighet att 

erbjuda andra friskvårdsaktiviteter anses vara besvarad (ÄN Dnr 

2019-000186 730). 

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Agneta Wildros (S) och Rickard 

Evaldsson (M). 
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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 beslutar att: 

1. Beslut om friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och andra 

friskvårdsaktiviteter följer Kommunfullmäktiges beslut.  

2. Uppdrag kring friskvårdstimme, friskvårdspeng och möjlighet att 

erbjuda andra friskvårdsaktiviteter anses vara besvarad (ÄN Dnr 

2019-000186 730). 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 
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§ 176 Dnr 2020-000201 730 

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden 

 

Sammanfattning  

Under våren 2021 har kvalitets- och verksamhetsutvecklare och 

förvaltningschef uppmärksammat att Vård- och omsorgsförvaltningens 

delegationsordning har behov av komplettering och revidering.     

Bedömning 

Senaste revideringen av Vård- och omsorgsförvaltningens 

delegationsordning gjordes 2020-09-30. Behov finns att åter göra tillägg och 

mindre revideringar.  

Kommunens jurist har granskat de tillägg och revideringar som gjorts. 

1. Gjorda revideringar: 

1. Sida två (gulmarkerat) tillbaka är tillagt för att förtydliga meningen. 

2. 2.6 är ändrat från Personalchef till Förvaltningschef utifrån beslut i 

Kommunstyrelsen. Tillägg att det ska ske i samråd med HR-chef.  

3. 2.7 är ändrat från Personalchef till Förvaltningschef utifrån beslut 

från Kommunstyrelsen. Tillägg att det ska ske i samråd med HR-

chef.  

4. 5.1–5.9 Lagen om valfrihetssystem är tillagt i sin helhet. 

5. 6.7 Denna form av bistånd handlägga i socialnämnden. 

6. 6.14 Ändat från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden och 

lagt över text gällande samverkan i sista kolumnen för att följa 

tidigare struktur i delegationsordningen.  

7. 6.15 Lagt över text gällande samverkan i sista kolumnen för att följa 

tidigare struktur i delegationsordningen.  

8. 6.16 Ekonomiskt bistånd struken då det beviljas av socialnämnden.  

9. 6.17 Gulmarkerat tillagt för att det ska följa de direktiv som 

Inspektionen för vård- och omsorg ger.  

10. 6.18 Ändrat från Socialstyrelsen till Inspektionen för vård- och 

omsorg. Tillägg av ”av risk för eller” för att följa de direktiv som 

Inspektionen för vård- och omsorg ger. 

11. Tillägg av patient (gulmarkerat) för att göra ett förtydligande.  
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Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att:  

- Godkänna de tillägg och revideringar som är gjorda.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar 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.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner de tillägg och revideringar som är 

gjorda.  

________________ 

Exp: 

Bodil Evaldsson, kvalitétsutvecklare 

Maria Appelskog, förvaltningschef 
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§ 177 Dnr 2021-000189 009 

Dela upp serviceinsatser och omvårdnadsinsatser 

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har gett vård- och omsorgsförvaltningen i 

uppdrag att utreda om det går att separera omvårdnads- och serviceinsatser. 

Under 2019 tog dåvarande äldrenämnden beslut om att ta bort kravet på 

undersköterskeutbildning för omvårdnadspersonal. Under 2019 lade 

dåvarande äldrenämnden ett utredningsuppdrag till dåvarande 

äldreförvaltningen att se över möjligheten att separera omvårdnadsinsatser 

från serviceinsatser. Denna utredning har utgått från att serviceinsatser 

innebär städ och tvätt.       

Bedömning 

Bedömningen grundar sig i utredningen som utgör underlag för 

tjänsteskrivelsen. Utredares bedömning är att det går att separera 

omvårdnads- och serviceinsatser inom hemtjänstverksamheten.       

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att: 

- Ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att separera 

omvårdnads- och serviceinsatser.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Agneta Wildros (S), Rickard Evaldsson (M), Carina Aulin 

(SD), Christer Åkesson (S), Börje Johansson (S), Marianne Thorell (L), Pia 

Zickbauer Svabre (S), Kerstin Johansson (L) och Fredrik Hansson (M). 

Yrkanden 

Christer Åkesson (S) yrkar på att ärendet återremitteras. 

 

Agneta Wildros (S) och Christer Hallberg (S) yrkar bifall till Christer 

Åkessons förslag. 

 

Ordförande Sara Blixt (M), Rickard Evaldsson (M) och Gina Hellberg 

Johansson (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  
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Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på framföra yrkanden och 

finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med ordförande 

med fleras yrkande.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: De som önskar bifalla 

ordförande med fleras yrkande röstar ja.      

Omröstningsresultat 

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 ordförande med fleras yrkande.  

 

Namn Ja Nej Avstår 

Susanne Petersson (C) X   

Rickard Evaldsson (M) X   

Kerstin Johansson (L) X   

Agneta Wildros (S)  X  

Christer Åkesson (S)  X  

Börje Johansson (S)  X  

Mohammed Teeti (V)  X  

Carina Aulin (SD) X   

Sandra Bergqvist (SD) X   

Fredrik Hansson (M) X   

Christer Hallberg (S)  X  

Gina Hellberg Johansson (SD) X   

Sara Blixt (M) X   
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag 

att separera omvårdnads- och serviceinsatser. 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Christer Åkessons (S) förslag. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 
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§ 178 Dnr 2021-000273 730 

Finansiering av el-cyklar  

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har som mål att bli Sveriges första hållbara kommun. 

Som en del i detta har hemtjänsten under 2021 testat alternativa fordon så 

som el-cyklar och el-sparkcyklar. Målet med testerna har varit att testa vilka 

fordon som är möjliga att använda för en omställning till en mer hållbar 

fordonsflotta.  

En omställning berör flera av de mål som anges i agenda 2030 och bidra på 

flera sätt till en hållbar utveckling.      

Bedömning 

En leasingbil kostar cirka 70tkr inklusive leasingavgift, skatt, försäkring och 

drivmedel. En el-cykel kostar omkring 20tkr i inköp och medför endast 

mindre driftkostnader, hållbarheten för en cykel beräknas till fem år. 

Förvaltningen beräknas behöva omkring 50 alternativa fordon inom det 

kommande två åren för att möjliggöra avyttring av leasingbilar samt täcka 

fordonsbehovet som uppkommit på grund av ökning av hemtjänsttimmar. 

Övergången till en hållbar fordonsflotta kommer ske etappvis och vid varje 

beställning av nya leasingbilar kommer en behovsprövning göras för att se 

om de kan ersättas med exempelvis cyklar.  

En förutsättning för att omställningen ska bli möjlig är att ekonomiska medel 

finns tillgängliga och att ett ramavtal kommer till stånd.        

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att: 

1. Godkänna att förvaltningen köper in alternativa fordon för ett värde 

av 500tkr under 2022 och 500tkr under 2023. 

2. Äska om budgetmedel för inköp av alternativa fordon om totalt en 

miljon kronor fördelat över 2022 och 2023.  

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Susanne Petersson (C), Christer Hallberg (S), Rickard 

Evaldsson (M) och Gina Hellberg Johansson (SD). 
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Yrkanden 

Christer Hallberg (S) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden äskar 

investeringsmedel för inköp av alternativa fordon om totalt 500 tkr 2022 och 

500 tkr 2023. 

 

Rickard Evaldsson (M) yrkar bifall till Christer Hallbergs (S) förslag med 

justeringen att vård- och omsorgsnämnden godkänner inköp av alternativa 

fordon till en summa 500 tkr 2022 och 500 tkr 2023 under förutsättningen att 

dessa investeringsmedel äskas och godkänns.  

   

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller Rickard Evaldssons (M) 

yrkande.   

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner inköp av alternativa fordon till en 

summa 500 tkr 2022 och 500 tkr 2023 under förutsättningen att dessa 

investeringsmedel äskas och godkänns av Kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Maria Appelskog, förvaltningschef 
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§ 179 Dnr 2021-000248 732 

Utvärdering av förändringar i nattpatrullen 

 

Sammanfattning  

Under våren 2021 genomfördes förändringar inom nattpatrullen för att uppnå 

budget i balans. Förändringen omfattade sammanslagning av yttre och inre 

nattpatrull till en patrull lokaliserad på Sörby center. Vidare skedde en 

övergång från dubbelbemanning med två medarbetare i var fordon till 

enkelbemanning. I samband med detta utökades antalet fordon från sex till 

nio.  

 

Utvärdering av förändringarna har gjorts av enhetschef tillsammans med 

nattpatrullens medarbetare och ombud. Genomgång av utvärderingen har 

gjort tillsammans med kommunal, vidare har det skett en dragning på FSG.       

Bedömning 

I samband med omorganisationen frigjordes två bilar från planerade besök 

för att vara tillgängliga för besvarande av larm vilket upplevs som positivt. 

Vidare upplever personalen det positivt att samtliga fått ta mer ansvar vilket 

även bidragit till en förbättrad dokumentation. Gruppen upplever sig mer 

sammansvetsad och samarbetet har utvecklats. De flesta upplever att hinder 

som uppstått har löst på ett bra sätt tillsammans med enhetschefen, vidare 

har ledningen varit lyhörd och genomfört förändringar efterhand.  

Det som upplevs fungerat mindre bra eller försvårat för personalen är 

följande. De saknar en ledare på natten, vikarier har saknat delegering, 

väntetider vid dubbelbemanning, att man som ensam i bilen behöver stanna 

för att läsa sms och GPS. Vid utökning av antal fordon saknades det initialt 

extraljusen.         

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Hallberg (S), Rickard Evaldsson (M) och Agneta 

Wildros (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: 

Akten 
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§ 180 Dnr 2021-000278 022 

Förslag till modell- Språkbedömning i 
rekryteringsprocessen Vård- och omsorg och förskolor 

 

Sammanfattning  

2021-05-27 fattade kommunfullmäktige beslut om att det skulle tas fram  

förslag på upplägg/modell för språktest av personal i Ronneby kommun. En 

arbetsgrupp har arbetat med olika alternativ och en utredning har 

presenterats. Via denna remiss får förvaltningen möjlighet att komma med 

synpunkter på alternativen.      

Bedömning 

Arbetsgruppen som har arbetat med utredningen förordar alternativ 1 vilket 

innebär att skapa ett internt samarbete mellan de berörda verksamheterna och 

Komvux. Detta för att få stöd vid språkbedömningar via behöriga lärare från 

SFI. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att alternativ 1 är beroende på 

mängden vikarier som rekryteras samt språkkunskapen hos dessa. Är antalet 

vikarier och inrekryterade högt kan denna process upplevas omständlig och 

krånglig. Initialt ska chef från förvaltningen ihop med SFI-lärare och 

Komvux kartlägga krav på språknivån för varje befattning, vilken individen 

minst behöver ha för att klara av att arbeta hos oss in om vård- och 

omsorgsförvaltningen.  

Den rekryterande chefen ges sedan även chansen att vid behov ta hjälp av 

lärarna vid kartläggningen och bedömningen av varje specifik 

individ/vikarie.  

 

Då vård- och omsorgsförvaltningen har många anställda och även många 

timvikarier finns det behov kontra rekryteringsprocessen för att säkerställa 

en god kunskap, inte enbart utifrån språkkunskaper, utan även utifrån 

dokumentation och agerande i denna typ av verksamhet.  Utifrån detta 

bedömer vård- och omsorgsförvaltningen att en kombination av någon form 

av kunskapstest och samarbete för ett professionellt avgörande borde vara 

det mest effektiva. 
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Båda alternativen har en kostnadsberäkning. Den ekonomiska aspekten och 

strukturen behöver tydligare beskrivas då förvaltningen bedöms vara en av 

de förvaltningar som kommer att nyttja detta mest. Innan detta är tydligt 

beskrivet är det svårt att bedöma vilket alternativ som i längden är 

ekonomiskt hållbart och lönsamt.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom 

förvaltningens bedömning samt insända denna tjänsteskrivelse som 

remissvar.      

Deltar i debatten 

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

Wildros (S), Carina Aulin (SD), Mohammed Teeti (V), Susanne Petersson 

(C), Christer Åkesson (S) och Rickard Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Christer Hallberg (S) yrkar på att utredningen bör göras om för att följa 

Kommunfullmäktiges beslut.    

 

Christer Åkesson (S) yrkar bifall till Christer Hallbergs (S) förslag. 

 

Sara Blixt (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.   

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandes eget yrkande.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: De som önskar bifalla 

ordförande Sara Blixt (M) yrkande röstar ja.      

Omröstningsresultat 

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 ordförandes eget yrkande.  

 

Namn Ja Nej Avstår 

Susanne Petersson (C) X   

Rickard Evaldsson (M) X   
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Kerstin Johansson (L) X   

Agneta Wildros (S)  X  

Christer Åkesson (S)  X  

Börje Johansson (S)  X  

Mohammed Teeti (V)  X  

Carina Aulin (SD) X   

Sandra Bergqvist (SD) X   

Fredrik Hansson (M) X   

Christer Hallberg (S)  X  

Gina Hellberg Johansson (SD) X   

Sara Blixt (M) X   

  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning 

samt insänder denna tjänsteskrivelse som remissvar.      

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Christer Hallbergs (S) förslag. 

________________ 

Exp: 

Berina Dzafic, koordinator 

Kommunstyrelsen 
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§ 181 Dnr 2021-000265 730 

Remiss avseende förslag till ändring i Socialstyrelsens 
allmänna råd om grundläggande kunskaper hos 
personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om 
äldre, dnr 34448/2021 

 

Sammanfattning  

Socialstyrelsen har enligt sändlista inbjudit förvaltningen att lämna 

synpunkter på Socialstyrelsens förslag till ändring i allmänna råd om 

grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg 

om äldre samt på tillhörande konsekvensutredning.   

Bedömning 

Den 1 juli 2021 trädde ändringar i programstrukturen samt ny ämnesplan i 

kraft för gymnasiets vård-och omsorgsprogram. Kunskaper och förmågor i 

enlighet med de allmänna råden kan även uppnås genom yrkespaketet så 

därför behöver de allmänna råden också ändras för att kunna inkludera 

yrkespaketet i rekommendationerna.  

 

Kurserna gerontologi och geriatrik ligger nu inlagt i den nya 

programstrukturen vilket innebär att alla som läser till undersköterska 

erhåller denna kompetens. Tidigare har det legat som en fördjupning så 

endast en del av eleverna har haft just denna kompetens. I Ronneby har det 

varit så att är man undersköterska kan man arbeta inom både funktionsstöd 

och inom vård- och omsorg. Dock har det varit önskvärt med geriatrik och 

gerontologi om undersköterskan ska arbeta med äldre och framför allt 

demenssjuka. De elever som läser nu kommer erhålla en utbildning med alla 

delar.  

 

Att ha en undersköterskeexamen har inneburit olika innehåll fram till 2021, 

men enligt nya utbildningen läser alla elever samma innehåll. Det finns en 

valbar kurs där eleven gör ett fördjupningsarbete inom det område eleven är 

intresserad av, exempelvis funktionsstöd, demens, akutsjukvård eller 

psykiatri.  

 

Rekommendationerna som Socialstyrelsen har om att utbildningen behöver 

vara anpassad efter de utbildningar som finns tillgängliga, om man genomför 
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de ändringar som nu ligger som förslag, underlättar detta för arbetsgivare 

och personal för att bedöma om de innehar den kompetens som 

rekommenderas.  

Förslagen som är aktuella kommer inte innebära några ändringar i ansvar 

och skyldigheter för kommunen eller andra verksamheter. Det är heller inga 

ändringar på vilka krav på kunskaper och förmågor personalen ska ha. Det 

handlar om att anpassa till den nya programstrukturen på gymnasiet och för 

yrkespaketet.  

Syftet är att underlätta för kommuner som rekryterar personal att se hur de 

kunskaper och förmågor personalen bör ha kan uppnås. Det kan också 

underlätta vid fortbildning av personalen.  

 

Bedömningen är att förslaget är tydligt och konkret. Det bedöms även utgöra 

en bra grund om undersköterska i framtiden skulle bli ett legitimationsyrke.   

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom 

förvaltningens synpunkter samt insända denna tjänsteskrivelse som 

remissvar till Socialstyrelsen med diarienummer 34448/2021. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Hallberg (S). 

Yrkanden 

Christer Hallberg (S) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden föreslår 

kommunstyrelsen att ställa sig bakom förvaltningens synpunkter samt 

insända denna tjänsteskrivelse som remissvar till Socialstyrelsen med 

diarienummer 34448/2021.      

Propositionsordning 

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

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom 

förvaltningens synpunkter samt insända denna tjänsteskrivelse som 

remissvar till Socialstyrelsen med diarienummer 34448/2021. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 182 Dnr 2021-000276 737 

Hantering av avgift för sondmat 

 

Sammanfattning  

Inom ordinärt boende kostar sondmaten för den enskilde, patienten cirka 

1200 kronor i månaden. Flyttar den enskilde in på vård- och omsorgsboende 

blir kostnaden för samma mat cirka dubbelt så dyrt. Anhöriga reagerar och 

hör av sig till vård- och omsorgsförvaltningen utifrån hur det kunde bli så. 

Vård- och omsorgsförvaltningen vill nu lyfta frågan om att likrikta 

kostnaden inom ordinärt boende och vård- och omsorgsboende för den 

enskilde, patientens skull.   

Bedömning 

Sondmat är då näring tillförs till kroppen via sond, vanligen till magsäcken. 

Sondmat kräver läkarordination och hanteras vidare av sjuksköterska, vilken 

i sin tur delegerar till omvårdnadspersonal på vård- och omsorgsboende eller 

inom hemtjänst. Hanteringen styrs via hemsjukvårdsavtalet. 

Inom ordinärt boende regleras kostnaden av Region Blekinges 

subventionering av läkemedel eller annan vara och sondmaten kostar cirka 

1200 kronor i månaden för en patient med 3 x 500 ml sondmat per dygn.  

Flyttar den enskilde in på vård- och omsorgsboende blir kostnaden för 

samma mat cirka dubbelt så dyr. Detta utifrån att patienten betalar 

matabonnemang 1 enligt taxa för måltidsverksamheten, vilket i dagsläget är 

3249 kronor i månaden. Det handlar i snitt om 3-5 patienter som har sondmat 

på vård- och omsorgsboende och betalar för matabonnemang 1. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen betalar sondaggregat och 

sondmatningssprutor, så kallade tillbehör, i både ordinärt boende och på 

vård- och omsorgsboende. Detta är reglerat via hemsjukvårdsavtalet. 

Kostverksamheten inom kommunen erhåller intäkten för matabonnemangen. 

Med nuvarande system får patienten betala mer för sondmaten på vård- och 

omsorgsboende och vård- och omsorgsförvaltningen håller med anhöriga om 

att det är orimligt att kostanden för samma mat ska bli dubbelt så dyr vid 

flytt in på vård- och omsorgsboende.  

 

Utifrån detta har förvaltningen som förslag att den som har behov av 

sondmat betalar enligt matabonnemang 2, vilket innebär 49 kronor per dag. 
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Är det en månad med 30 dagar blir summan 1470 kronor. Detta bedöms, 

utifrån nuvarande upphandlade produkter och tillhörande prislista, täcka 

sondmat samt eventuella smakportioner när/om detta blir aktuellt. 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att: 

1. Ställa sig bakom förvaltningens förslag 

2. Remittera ärendet till teknik- fritid- och kulturnämnden då 

inkomstbortfallet blir inom kostenheten.   

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Hallberg (S) och Agneta Wildros (S). 

Yrkanden 

Christer Hallberg (S) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden ställer sig 

bakom förvaltningens förslag samt översänder beslut till Kommunstyrelsen 

för vidare hantering.       

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 förslag samt 

översänder beslut till Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Kommunstyrelsen 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(46) 
2021-11-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 183 Dnr 2021-000281 739 

Kompletteringsäskande av investeringar i utemiljön på 
vård- och omsorgsboende 

 

Sammanfattning  

Ärendet om investeringar i utemiljön på vård- och omsorgsboende har varit i 

nämnden enligt 2021-05-27 § 72 samt 2021-10-27 § 158. Vid sistnämnda 

beskrev förvaltningen problematiken med att förbruka tilldelade 

investeringsmedel för utemiljön på vård- och omsorgsboende 2021.  

Utifrån svårigheten att få klart byggnationer och förändringar innan 

årsskiftet 2021 önskar förvaltningen kompletteringsäska större delen av 

summan till 2022.  

Bedömning 

Precis som annonserats tidigare kommer det bli svårt att färdigställa planerna 

2021. Detta beror både på inkomna stimulansmedel med liknande ändamål, 

tidsaspekten samt på grund av svårigheter med material och tid för 

hantverkarna som ska genomföra arbetet. 

Utifrån svårigheten att få klart byggnationer och förändringar innan 

årsskiftet 2021 klart önskar förvaltningen kompletteringsäska större delen av 

summan till 2022. Genom att säkerställa dessa medel kan och vågar 

verksamheten planera vidare för genomförandet. 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås beslut att ta informationen till 

protokollet samt kompletteringsäska dessa medel till 2022 för att säkerställa 

att vård- och omsorgsförvaltningen får del av dessa medel nästa år.   

Yrkanden 

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

1. Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter arbeta med de 

byggnationer och förändringar som har startats. 

2. Kompletteringsäska dessa medel till 2022 för att säkerställa att vård- 

och omsorgsförvaltningen får del av dessa medel nästa år.   

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 beslutar att: 

1. Vård- och omsorgsförvaltningen fortsätter arbeta med de 

byggnationer och förändringar som har startats. 

2. Kompletteringsäska dessa medel till 2022 för att säkerställa att vård- 

och omsorgsförvaltningen får del av dessa medel nästa år. 

________________ 

Exp: 

Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom 
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§ 184 Dnr 2021-000260 192 

Motion från Roger Gardell (L) om praktikanter/lärlingar 
och handledare på gymnasieskolan Knut Hahn  

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsförvaltningen betraktar kommunens barn och unga som 

framtida medarbetare och har en ambition att tidigt fånga upp och väcka 

intresset för att arbeta i vår förvaltning.  

Vård- och omsorgsförvaltningen ska aktivt arbeta för att ta emot praoelever 

från högstadieskolorna, feriearbetare samt tillhandahålla platser för 

arbetsplatsförlagt lärande (APL) till undersköterskor på gymnasiet.  

Förvaltningen ska även ha ett nära samarbeta med högskolor och universitet 

och ta emot studenter som ska göra praktik eller verksamhetsförlagd 

utbildning. 

 

Utdrag ut motionen: 

Ronneby har hög ungdomsarbetslöshet och de ungdomar som inte får jobb  

är sällan de som gått färdigt gymnasiet//.   

Skolverket beviljar i nuläget medel till arbetsgivare som tar sig an ungdomar  

under verksamheten "lärlingsliknande utbildning inom  

introduktionsprogram". Arbetsgivaren avsätter en handledare som skolan  

utbildar. Arbetsgivaren och handledaren får ekonomisk ersättning för sin  

insats. Eleven bereds en möjlighet att tillgodogöra sig kursinnehåll från  

yrkesämnen och stärka sin anställningsbarhet.//  

Gymnasieskolan Knut Hahn behöver fler praktikplatser och kommunen 

behöver ett minskat utanförskap.  

      

Bedömning 

Under rådande pandemi hindrar arbetsmiljölagen förvaltningen från att ta 

emot ungdomar under 18 år, då dessa inte får utsättas för risk för smitta. 

Därav har förvaltningen tex inte kunnat ta emot praktikanter från gymnasiet 

eller feriearbetare under sommaren.  

 

Se nedan utdrag från arbetsmiljöverket.  
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Förvaltningen har gjort bedömningen att vi i det dagliga vård- och 

omsorgsarbetet inte kan säkerställa att den minderårige inte utsätts för 

smitta. Därav avvaktar vi med att ta emot ungdomar under 18 år.   

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås ställa sig bakom förvaltningens 

remissvar samt föreslå Kommunfullmäktige att med detta anse motionen 

besvarad.    

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 ställer sig bakom förvaltningens remissvar samt 

föreslår Kommunfullmäktige att med detta anse motionen besvarad. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 185 Dnr 2021-000274 739 

Taxor för 2022 

 

Sammanfattning  

Avgifterna inom vård- och omsorgsnämnden justeras årligen utifrån 

procentuella ändringar i prisbasbeloppet. Även justering i förbehållsbeloppet 

sker utifrån ändring i prisbasbeloppet och grundar sig i lagen om 

förbehållsbelopp. Beslut om årliga justeringar fattas av Vård- och 

omsorgsnämnden. 

 

Alla föreslagna ändringar gällande 2022 står med röd skrift i den bifogade 

Författningssamlingen och de borttagna gällande 2021 är överstrukna. 

De förändringar som står med blå skrift är överlämnat till Kommun 

Fullmäktige enligt beslut i Vård och omsorgsnämnden 2021-10-27. 

 

Kostnad för Livsmedel (sidan 4 av 6 i författningssamlingen) meddelas i 

socialstyrelsen meddelandeblad. Summan förväntas meddelas i början av 

december.  

     

Bedömning 

Avgifterna inom vård- och omsorgsnämnden samt förbehållsbeloppet 

justeras årligen procentuellt utifrån ändringar i prisbasbeloppet. Beslut om de 

nya avgifterna samt från när dessa skall gälla fattas av Vård- och 

omsorgsnämnden. Övriga ändringar hänskjuts till Kommunfullmäktige. 

 

Prisbasbeloppet har från 2021 ökat från 47 600 till 48 300 år 2022. Här med 

har avgifterna procentuellt ökat med 1,45 %. 

 

Maxtaxan är det månadsbelopp som man betalar som mest, oavsett vad man 

har i pension och vad man har för tillgångar. Enligt socialtjänstlagen (SoL) 

får den enskildes avgifter för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans 

med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första stycket 1 och 2 hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till högst det fastställda 

högkostnadsskyddet enligt SoL.  
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  Maxtaxa  = Gräns för antal timmar för reducering.   

  Timpris   

   

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta: 

 Att godkänna den årliga procentuella ökningen av Avgifterna inom 

vård- och omsorgsnämnden för 2022 utifrån prisbasbelopp och att 

dessa ska gälla från 2022-01-01. 

 Att ge förvaltningen i uppdrag att utifrån kommande meddelandeblad 

från socialstyrelsen justera kostnaden för livsmedel i 

Författningssamlingen och att detta ska gälla från 2022-01-01.   

    

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 beslutar att: 

1. Godkänna den årliga procentuella ökningen av Avgifterna inom vård- 

och omsorgsnämnden för 2022 utifrån prisbasbelopp och att dessa 

ska gälla från 2022-01-01. 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att utifrån kommande meddelandeblad 

från socialstyrelsen justera kostnaden för livsmedel i 

Författningssamlingen och att detta ska gälla från 2022-01-01.   

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Annika Sandin, avgiftshandläggare 
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§ 186 Dnr 2021-000036 730 

Åtgärdsplaner gällande felaktig medicinering samt 
följsamhet hygienrutiner 

 

Sammanfattning  

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 210616 § 101 presenterades 

åtgärdsplanens delrapport av åtgärderna och beslut togs: 

- Att ta delrapporten till protokollet  

- Att föreslagna åtgärder ska vara klara och genomförda v 40. 

 

Verksamhetschefer och medicinskt ansvarig sjuksköterska hade uppföljning 

efter vecka 40 för genomgång av åtgärderna: 

 Nytt utbildningstillfälle för de tre enheter som låg lägst i mätningen 

av basal hygien – färdigt 

 Utbildning och förbereda hygienombuden inför den nationella 

mätningen av basal hygien och klädregler – färdigt  

 Uppföljningsmöte med hygienombuden efter den nationella 

mätningen under våren – ej gjort 

 Genomgång av omvårdnadspärm på RUS – beslut att ej genomföra 

 Förtydligande av vad som ska finnas i omvårdnadspärmen – påbörjat 

men ej färdigt  

 Egen pärm hos patienten för hälso- och sjukvårdens dokument och 

signeringslistor samt komma igång med digital signering av HSL-

uppdrag – ej klart 

 Skarpare bedömning vid delegering – klart  

 Ledningsgrupp för VC HSL, EC HSL och MAS samt uppstart av 

förbättringsarbete kring läkemedelshanteringen – klart. 

Bedömning 

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 210616 § 101 presenterades 

åtgärdsplanens delrapport av åtgärderna och beslut togs: 

- Att ta delrapporten till protokollet  

- Att föreslagna åtgärder ska vara klara och genomförda v 40. 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(46) 
2021-11-24  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Verksamhetschefer och medicinskt ansvarig sjuksköterska hade uppföljning 

efter vecka 40 för genomgång av åtgärderna: 

 Nytt utbildningstillfälle för de tre enheter som låg lägst i mätningen 

av basal hygien – färdigt 

 Utbildning och förbereda hygienombuden inför den nationella 

mätningen av basal hygien och klädregler – färdigt 

 Uppföljningsmöte med hygienombuden efter den nationella 

mätningen under våren – ej gjort men under hösten har det jobbats 

med en stor plan med analys av resultat från de lokala mätningarna 

och utbildning av hygienombud. Varje hygienombud ska stärkas för 

att kunna bli instruktör på sin enhet och kunna ge sina kollegor 

regelbunden utbildning i basal hygien samt ska varje hygienombud 

göra en egen analys av sitt resultat av följsamheten till basal hygien 

både skriftligt och muntligt.  

 Genomgång av omvårdnadspärm på RUS – beslut att ej genomföra 

uppgiften, kommer att läggas på fast omsorgskontakt istället. 

 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.  

 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.  

 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? 

 Ledningsgrupp för vc HSL, ec HSL och MAS samt uppstart av 

förbättringsarbete kring läkemedelshanteringen – klart  

 

Verksamhetschefer och MAS överens om att ett omtag av 

avvikelsehanteringsprocessen måste göras för att säkerställa var vi brister 
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och hur bristerna ska arbetas med. Alla verksamheter har brister men det är 

analys och hantering av de som är avgörande för säkerheten för patient och 

medarbetar. En lärandeprocess måste gå igång och analys av avvikelse måste 

göras.  

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta: 

- Att ta informationen till protokollet. 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Christer Hallberg (S) yrkar på att notera informationen till protokollet samt 

ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma med 

åtgärdsrapportering även i december.     

Propositionsordning 

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

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet samt ger 

vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma med 

åtgärdsrapportering även i december.     

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Katarina Losell, MAS 
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§ 187 Dnr 2021-000283 730 

Val av ordförande KPR 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden utser Sara Blixt (M) som ordförande i 

Kommunala pensionärsrådet. 

________________ 

Exp: 

Kommunala pensionärsrådet 

Akten 
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§ 188 Dnr 2021-000005 739 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

Verksamhetscheferna Maria Sevestedt, Karl Palm och Anna-Karin Åkesson 

informerar om: 

 Förberedelser inför jul och nyår 

 Gunilla Berg kommer att sluta sin anställning i februari 

 Projekt god och nära vård 

 Rekrytering av enhetschefer 

 Arbetstidsmåttet ska sänkas för nattpersonal från och med mars 

 

Förvaltningschef Maria Appelskog informerar att hon har träffat revisionen.       

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar 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: 

Akten 
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§ 189 Dnr 2021-000006 739 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut lämnas för återrapportering: 

 Biståndsbeslut t.o.m. oktober 2021 

 Attestanslista 2021-11-02 

 Attestanslista 2021-11-17 

 Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckning.       

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 informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 190 Dnr 2021-000007 739 

Skrivelser, cirkulär, m.m. 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden föreligger inför sammanträdet: 

 FSG 211025 Protokoll 

 Avtal aktivitetsskärm 

 Service, support, uppdaterings och applikationsstödsavtal K-IT 

Sweden till Ronneby kommun 211021 

 K-IT Utbildning Yetitablet med YetiCare och motordrivet stativ e-

Box tilt och table 

 Beslut-2021000099-KS-§ 393, Besvarande av motion från Peter 

Bowin (V) och Omid Hassib (V) - att fixarlagen återinförs för hjälp 

både inomhus och ute till de som behöver hjälp enligt 

biståndsbedömning 

 Beslut-2021000620-KS-§ 389, FoU- avtal, Forskning- och 

utvecklingsavtal mellan Region Blekinge och kommunerna avseende 

2022-2023 

 FSG 210927 Protokoll_uppdaterat 

 Beslut-2021000568-KS-§ 261, Erbjuda vaccinering för 

säsongsinfluensan till alla vård- och omsorgsmedarbetare/Vård- och 

omsorgsnämnden 

 Beslut-2021000675-KS-§ 239, Ansökan om entledigande från 

uppdraget som ordförande för Vård - och omsorgsnämnden, Anders 

Lund (M).   

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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§ 191 Dnr 2021-000008 739 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

 Christer Hallberg (S) ställer en övrig fråga om det är möjligt att göra 

en översyn av kompetensutvecklingsplanen och att detta redovisas på 

augustinämnden 2022. 

 

Vidare ställer Christer Hallberg (S) en fråga om 1:a omtanken.  

 

 Rickard Evaldsson (M) ber om att få ut en uppdaterad lista på 

kontaktpolitikerna.   

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Hallberg (S), Agneta Wildros (S), Christer Åkesson 

(S) och Rickard Evaldsson (M). 

 

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 informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 


