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§ 93 Dnr 2022-000001 739 

Val av justerare 

 

Beslut 

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

ordförande justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 94 Dnr 2022-000002 739 

Fastställande av dagordning 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagordningen.  

________________ 
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§ 95 Dnr 2022-000016 734 

Månadsrapport - placeringssystem till vård- och 
omsorgsboende 

 

Sammanfattning  

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård-och omsorgsboende.  

Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 2022-06-09 är 13 personer.   

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet. 

Bedömning 

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och 

omsorgsboende. 

 

Rapporten avser redovisade antal 2022-06-09: 

 

 

Antal personer som väntar på placering 13 

Antal av de ovanstående X personerna:  

Som väntar på somatikboende 7 

Som väntar på demensboende 6 

Befinner sig på korttidsboendet 2 

Där kommunen vid rapportens skapande riskerar 

vitesföreläggande 

0 

 

        

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet. 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till nämnden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Annette Rydell (S). 
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 96 Dnr 2022-000042 73 

Ekonomisk uppföljning 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningen gör ett bättre ackumulerat resultat Maj 2022, jämfört med 

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

 

Orsaken till underskottet är följande: 

 Pandemin orsakade en extrem bemanningssituation under januari och 

februari med stora kostnader för sjukfrånvaro och övertidsersättning. 

 Semesterutbetalning kopplat till nya regler gällande antalet sparade 

semesterdagar som varje medarbetare får ha. 

 Underskott i verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende.      

Bedömning 

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

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

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

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

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

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

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

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

volymutvecklingen av hemtjänsttimmar.  
 

Förvaltningens stora utmaning kommer även det här året vara 

volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna. En analys har genomförts för att 

få fram orsakerna till volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna och åtgärder 

är vidtagna, men till stora delar är volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna 

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

kommunmedborgare som bedöms ha behov av det.       

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att; 

- Ta informationen till dagens protokoll.  
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Deltar i debatten 

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

Johansson (L). 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 97 Dnr 2022-000114 009 

Budgetförändring 2022 på verksamhetsnivå 

 

Sammanfattning  

Enligt delegationsordning ska nämnden fatta beslut om förändring av 

internbudget på verksamhetsnivå. 

 

Följande förändring av internbudget 2022 har gjorts; 

 Tilläggsanslag för löneöversyn 2022 

 Flytt av budget kopplat till aktivitetssamordnarna 

 Budgetreducering med anledning av e-handel och inköpsenhet 

 Flytt av tjänster kopplat till natten på Ågårdsbo.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att; 

- Godkänna redovisade förändringar i internbudget 2022  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Annette Rydell (S) och Christer Hallberg (S).  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisade förändringar i 

internbudget 2022.  

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef  

Jane Wennerdahl, ekonom  
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§ 98 Dnr 2022-000117 009 

Förslag till åtgärder för budget i balans  

 

Sammanfattning  

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

äldreomsorgen i hela Sverige står därför inför stora utmaningar. Det här är 

något som självklart även påverkar Ronneby kommun och vård- och 

omsorgsförvaltningen och gör det oerhört svårt att sänka förvaltningens 

kostnadsläge och få en budget i balans 2022. Förvaltningen beräknas göra 

ett, prognosticerat, underskott på 27,3 mnkr 2022.  

Volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna är förvaltningens största 

ekonomiska utmaning, den är även till stora delar en ej påverkbar kostnad då 

vi är skyldiga enligt lag att bevilja insatser till de kommunmedborgare som 

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

2023.  

Förvaltningens prognostiserade underskott består av följande: 

 Volymökning av hemtjänsttimmarna 

 Kostnader kopplat till pandemin 

 Underskott i verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende  

 

Förvaltningens förslag till åtgärder för att få budget i balans:  

 Omvandla vård- och omsorgsboendet Backen till trygghetsboende, 

nettobesparing helår ca 7,5 mnkr (personalkostnader, hyres- 

kostnader/intäkter) 

 Äska medel till utökad budgetram.      

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att vård- och omsorgsnämnden har en för liten 

tilldelad budgetram i förhållande till kommunmedborgarnas demografi, dvs 

det ökade antalet seniorer i kommunen. Därför föreslår förvaltningen att äska 

de medel som behövs för att få en budget i balans.  

 

Vård- och omsorgsboendet backen är ett ej fullvärdigt vård- och 

omsorgsboende då det består av marklägenheter. Boendet är inte lämpligt för 

personer som ansöker om en plats på ett vård- och omsorgsboende pga 

otrygghet eller kognitiv nedsättning, därför föreslår förvaltningen en 

omvandling av hela Backen till trygghetsboende.  
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Förra året genomförde nämnden stora kostnadssänkningar i form av 

avveckling av en avdelning på Olsgården samt avveckling av Ågårdsbo (exkl 

psykiatridelen). Att avveckla ytterligare ett vård- och omsorgsboende kan ge 

följande konsekvenser: 

 

 Ytterligare volymökningar av antalet beviljade hemtjänsttimmar. 

 Ökad kö till vård- och omsorgsboende, vilket i sin tur kan leda till att 

förvaltningen inte hinner verkställa beslut om vård- och 

omsorgsboende inom de lagstadgade tre månaderna.  

Att kön skulle öka pga av en avveckling av Backen ser dock förvaltningen 

som en låg risk, då det reda i dag är begränsningar gällande vilka sökande till 

vård- och omsorgsboende som kan anvisas en plats Backen.       

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att: 

1. Omvandla Vård- och omsorgsboendet Backen till 

trygghetsboende, 7,5 mnkr. 

 

2. Äska 25,5 mnkr som kompensation för nämndens 

prognostiserade underskott. 

 

3. Äska 1,8 mnkr som kompensation för ökade kostnader kopplat 

till pandemin.       

Deltar i debatten 

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

Annette Rydell (S).  

Yrkanden 

Annette Rydell (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

 

Ordförande Sara Blixt (M) yrkar bifall till tjänsteförslagets punkt två och tre. 

Vidare yrkar ordförande avslag på tjänsteförslagets punkt ett.       

Propositionsordning 1  

Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på tjänsteförslagets punkt ett, 

bifall mot avslag, och finner att vård- och omsorgsnämnden avslår förslaget 

om att omvandla vård- och omsorgsnämnden till ett trygghetsboende.       



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(31) 
2022-06-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 2  

Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på punkt två och tre i 

tjänsteförslaget och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna tilläggsanslag om 25,5 miljoner kronor som kompensation 

för nämndens prognostiserade underskott. 

2. Godkänna tilläggsanslag om 1,8 miljoner kronor för ökande 

kostnader kopplat till pandemin.  

 

Reservation  

Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån 

för Annette Rydells (S) och förvaltningens förslag.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 99 Dnr 2022-000072 041 

Förslag till internbudget 2023 

 

Sammanfattning  

Pga av den demografiska utvecklingen står vård- och omsorgsförvaltningen, 

liksom övriga kommuner i landet, inför stora utmaningar och en växande 

verksamhet. Vilket i praktiken innebär behov av utökning av antalet 

lägenheter på vård- och omsorgsboende, ökning av antalet hemtjänsttimmar 

samt en hemsjukvård med ett ökat antal patienter. I dagsläget har vi en för 

liten budgetram i förhållande till kommunmedborgarnas behov av våra 

insatser.  

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. I arbetet med internbudget 2023 har nämnden ännu en 

gång äskat om utökad ram på 14,3 mnkr, då vi inte med säkerhet vet om det 

kommer tillskjutas statliga medel även 2023.  

Nämnden äskar även om 15 mnkr i utökad ram pga av volymutveckling av 

hemtjänsttimmarna samt den ökade beläggningsgraden på vård- och 

omsorgsboende.      

Bedömning 

Att hålla budget kommer vara en utmaning för förvaltningen även 2023, då 

vi redan nu känner av den demografiska utmaningen, dvs ett ökat behov hos 

kommunmedborgarna av våra insatser.  

Förvaltningen är redan i år underbudgeterade. I budget 2022 har vi tilldelats 

147,8 mnkr till köp av boendedygn, har vi en beläggningsgrad på 94 % 

kommer vi hålla budget, vi befinner oss i dagsläget på en beläggningsgrad på 

ca 96 %, vilket innebär att avsatta medel inte kommer räcka. Vi har tilldelats 

117,1 mnkr till köp av hemtjänsttimmar, enligt vår prognos kommer dessa 

pengar inte att räcka under 2022. Detta är faktorer som förvaltningen lyfte 

fram redan i arbetet med budget 2022.  

 

Ska förvaltningen klara sitt lagstadgade uppdrag 2023, behöver kommunen 

skjuta till mer medel genom att godkänna förvaltningens äskanden.      
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta att; 

- Besluta om budget 2023 enligt förslag      

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Sara Blixt (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att 

vård- och omsorgsnämnden bedömer samtliga punkter lika viktiga och väljer 

därför att inte prioritera dem i någon särskild ordning.       

Propositionsordning 

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

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer budget 2023 enligt förslag samt 

bedömer samtliga punkter lika viktiga och väljer därför att inte prioritera 

dem i någon särskild ordning. 

Deltar inte i beslutet  

Christer Hallberg (S) deltar inte i beslutet.  

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef 

Kontaktekonom 

LOV-samordnare/kvalitetsutvecklare 

Kvalitetsutvecklare/verksamhetsutvecklare 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Verksamhetschef hemtjänst  

Verksamhetschef vård- och omsorgsboende 

Verksamhetschef HSO och myndighetskontoret 
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§ 100 Dnr 2022-000116 009 

Beräkning av loversättning med anledning av 
löneöversyn  

 

Sammanfattning  

Enligt vård- och omsorgsnämndens beslut om ersättningsnivåer för LOV kan 

vård- och omsorgsnämnden varje år justera ersättningen med hänsyn till 

förändringar i kostnadsläget avseende personalkostnader och övriga 

kostnader samt eventuella ändringar i resursfördelningen på grund av 

politiska beslut.  

Ersättningen till leverantören baseras på egenregins internbudget för 

innevarande år.      

Bedömning 

Förslag om LOV-ersättning för 2022 efter löneöversyn för vård- och 

omsorgsboende och hemtjänst enligt nedan.  

 

Vid beräkning av LOV-ersättning för hemtjänst i samband med löneöversyn 

2022 framkom att genomsnittslönen som ligger till grund för ersättning för 

insatserna städ, tvätt- och serviceinsatser är högre än den verkliga 

genomsnittslönen. Detta leder till att genomsnittslönen behöver justeras. 

Justering av genomsnittslön genererar en lägre ersättning för ovan insatser.  

 

Vård- och omsorgsboende: 
 

  

       Boende > 30 lägenheter Boende < 30 lägenheter 

  Egen regi Privat regi Egen regi Privat regi 

Somatik 1305 2052 1640 2415 

Demens 1567 2271 1904 2635 

Tomrum 25 504 25 504 

Parboende/somatik 838 1319 1173 1682 

Parboende/demens 973 1465 1311 1831 
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Hemtjänst, egen regi: 
   

    

      Tätort Landsbygd 

Omvårdnad 415 445 

Service 382 410 

Tvätt & städ 343 369 

 

 

Hemtjänst, privat regi (exklusive momskompensation) 
 Om ett bolag endast tillhandahåller insatser såsom service och/eller städ och tvätt så 

fakturerar de kommunen med moms på fakturan. Då utgår ersättning exklusive 

momskompensation.    

 

  Tätort Landsbygd 

Omvårdnad 448 478 

Service 415 442 

Tvätt & städ 375 400 
 

  

 

Hemtjänst, privat regi (inklusive momskompensation) 
   Om bolaget även utför omvårdnadsinsatser så utgår ersättning inklusive 

momskompensation, detta då de inte får fakturera moms. 

 

Tätort Landsbygd 

Omvårdnad 471 502 

Service 435 465 

Tvätt & städ 393 420 
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Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att: 

- Godkänna LOV-ersättning för 2022 efter löneöversyn för vård- och 

omsorgsboende och hemtjänst.  

- Ersättningen skall gälla från 2022-04-01. 

- Betala ut retroaktiv ersättning från 2022-04-01 gällande vård- och 

omsorgsboende samt för omvårdnadsinsatser inom hemtjänsten.      

Deltar i debatten 

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

Chen (M) och Kristina Valtersson (C). 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna LOV-ersättning för 2022 efter löneöversyn för vård- och 

omsorgsboende och hemtjänst. 

2. Ersättningen skall gälla från 2022-04-01. 

3. Betala ut retroaktiv ersättning från 2022-04-01 gällande vård- och 

omsorgsboende samt för omvårdnadsinsatser inom hemtjänsten. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen. 

Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen. 

Kontaktekonom, vård- och omsorgsförvaltningen. 

LOV-samordnare/kvalitetsutvecklare, vård- och omsorgsförvaltningen. 
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§ 101 Dnr 2022-000082 001 

Delredovisning- verksamhetsuppföljning 2022 

 

Sammanfattning  

Uppföljning av verksamhet som bedrivs i kommunal och privat regi har 

genomförts under våren 2022 enligt antagen riktlinje. Sammanställning över 

2022 års deluppföljning presenteras i bilagan.  

Bedömning 

I början av 2022 planerades genomförandet av verksamhetsuppföljningen för 

2022 och fokusområde för verksamhetsuppföljningen beslutades till 

verksamhetsområdet hemtjänst. Uppföljningen är en del av den årliga 

verksamhetsuppföljningen och har gjorts utifrån perspektivet verksamhet.  

 

I mars 2022 skickades en enkät ”Verksamhetsuppföljning, enkät gällande 

utförare inom hemtjänst 2022” (bilaga 1), ut till samtliga enhetschefer i både 

kommunal och privat regi med hemtjänst som ansvarsområde.  

 

I april och maj 2022 gjordes sedan verksamhetsbesök i sex olika 

hemtjänstgrupper som slumpmässigt valts ut.  

 

Resultatet från verksamhetsuppföljningen har sammanställts i ett dokument 

(bilaga 2).  

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden: 

 

Att ta informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Annette Rydell (S). 
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen.  

Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen. 

LOV-samordnare/kvalitetsutvecklare, vård- och omsorgsförvaltningen. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, vård- och omsorgsförvaltningen. 

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare, vård- och omsorgsförvaltningen. 
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§ 102 Dnr 2022-000007 730 

Delredovisning-Internkontroll 2022 

 

Sammanfattning  

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 5 kap. SOSFS 

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

och omsorgsförvaltningens verksamhet. 

 

Internkontroll 2022 innehåller följande kontrollpunkter där medicinskt 

ansvaring sjuksköterska, kvalitets- och verksamhetsutvecklare och LOV-

samordnare/kvalitetsutvecklare är ansvariga: 

 

* Avvikelser, Väsentlig avvikelse.  

* Sekretess, Ej väsentlig avvikelse. 

* Introduktion av ny personal, Ej väsentlig avvikelse. 

* Hot och våld i ordinärt boende, Väsentlig avvikelse. 

* Genomförandeplaner, Väsentlig avvikelse. 

* Läkemedelskontroll, Väsentlig avvikelse. 

* Basal hygien, Väsentlig avvikelse. 

 

Närmare beskrivning finns i bifoga 

Bedömning 

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 5 kap. SOSFS 

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

och omsorgsförvaltningens verksamhet. 

 

* Avvikelser, Väsentlig avvikelse.  

* Sekretess, Ej väsentlig avvikelse. 

* Introduktion av ny personal, Ej väsentlig avvikelse. 

* Hot och våld i ordinärt boende, Väsentlig avvikelse. 

* Genomförandeplaner, Väsentlig avvikelse. 
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* Läkemedelskontroll, Väsentlig avvikelse. 

* Basal hygien, Väsentlig avvikelse. 

 

Närmare beskrivning finns i bifogat underlag.  

Förslag till beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

- Att ta informationen till protokollet   

Deltar i debatten 

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

Hallberg (S).  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen.  

Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen. 

LOV-samordnare/kvalitetsutvecklare, vård- och omsorgsförvaltningen. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, vård- och omsorgsförvaltningen. 

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare, vård- och omsorgsförvaltningen. 
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§ 103 Dnr 2022-000093 009 

Fast omsorgskontakt  

 

Sammanfattning  

I regeringens proposition 2021/22:116 föreslås nya bestämmelser i 

socialtjänstlagen (2001:453) med krav på att den som har hemtjänst ska 

erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart 

obehövligt. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov 

av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när 

hemtjänstinsatser verkställs. Kravet på att erbjuda en fast omsorgskontakt 

föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. Från och med den 1 juli 2023 föreslås 

det bli ett krav att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha yrkestiteln 

undersköterska. 

 

Ekonomisk kalkyl 

Kostnaden baseras på antagandet att 70 procent av dem som har hemtjänst 

kommer att erbjudas en fast omsorgskontakt. De omsorgstagare som kan 

undantas med hänvisning till att det bedöms som uppenbart obehövligt att 

utse en fast omsorgskontakt, kan till exempel i vissa fall vara de som endast 

har trygghetslarm och/eller matdistribution, omsorgstagare som har fler 

insatser än trygghetslarm och/eller matdistribution men som ändå inte 

behöver en fast omsorgskontakt samt en mindre andel omsorgstagare som 

förväntas tacka nej till ett erbjudande om fast omsorgskontakt.  

 

En fast omsorgskontakt kan behöva tid exempelvis för att planera omsorgen, 

kontakta andra yrkesgrupper, delta i samordnade individuella 

planeringsmöten och andra uppföljningsmöten. Den fasta omsorgskontakten 

kan också behöva tid för kontinuerlig kontakt med omsorgstagaren och vid 

behov ha kontakt med anhöriga. Den tid som behöver läggas på dessa 

arbetsuppgifter uppskattas till i genomsnitt 20 minuter per vecka. Vidare 

utgår kostnadsberäkningen ifrån att den som utses till fast omsorgskontakt 

från och med den 1 juli 2023 ska vara undersköterska, vilket så även medför 

ökade kostnader. De tillkommande kostnaderna bedöms kunna finansieras 

genom tillskottet till kommunsektorn på 686 miljoner kronor.  
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Bedömning 

Införandet av fast omsorgskontakt medför utökade kostnader för 

hemtjänstens utförare i Ronneby kommun. Enligt regeringens proposition 

beräknas tidsåtgången för att utföra uppdraget uppgå till 20 minuter i veckan 

per kund som har en fast omsorgskontakt. I dag utgår ersättning för 

upprättande och uppföljning av genomförandeplaner med 45 minuter per 

genomförandeplan. Genomförandeplanerna bör uppdateras var sjätte månad 

om inte tillståndet hos vårdtagaren förändras och kräver förnyad uppföljning. 

Ersättningen för upprättande och uppdatering av genomförandeplaner täcker 

inte de kostnader som tillkommer om den fasta omsorgskontakten ska ges 

möjlighet att utföra sitt uppdrag. Om ersättning utgår med 20 minuter i 

veckan per vårdtagare som har fast omsorgskontakt skulle ersättningen för 

genomförandeplaner kunna avskaffas då detta ska rymmas inom uppdraget 

för fast omsorgskontakt.   

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att: 

Ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan om och hur 

införandet av fast omsorgskontakt kommer att påverka kostnader för 

hemtjänsten i Ronneby kommun.   

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag 

att utreda frågan om och hur införandet av fast omsorgskontakt kommer att 

påverka kostnader för hemtjänsten i Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef  

Karl Palm, verksamhetschef  
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§ 104 Dnr 2022-000081 009 

Projekt- Ung i omsorgen  

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2022-05-25 (§ 79) att ge vård- och 

omsorgsförvaltningen i uppdrag att till kommande nämnd återkomma med 

ett förslag till pilotprojekt innefattande Vidablick eller Olsgården.  

 

Ung Omsorg organiserar ungdomar i grupp som besöker äldreboenden några 

timmar på helgen för att genomföra sociala aktiviteter med de som bor där.  

Aktiviteten har som syfte att bryta isen och kärnan i verksamheten är mötet 

mellan de unga och gamla. För många äldre är stunden med våra ungdomar 

höjdpunkten på veckan.  

 

Verksamhetsförslag samt mer beskrivning kring hur verksamheten fungerar 

finns som underlag till denna handling (Verksamhetsförslag Ung Omsorg i 

Ronneby Kommun). 

Bedömning 

Att hitta ett meningsfullt extrajobb som ung, speciellt när du är under 18 år 

är svårt. Många unga vill och längtar efter att utvecklas, kunna ta ansvar och 

vara del av något framåtsyftande bredvid skolan. De speciella stunder som 

skapas när unga och äldre möts vi tror är den största inspirationskällan för 

fler unga att utbilda sig och arbeta i äldreomsorgen. När man efter 

arbetspasset känner att man gjort stor skillnad för någon annan och att ens 

insats har betydelse bedöms det skapa en nyfikenhet kring fler karriärval 

inom äldreomsorgen. 

 

Avtal tecknas för en pilotverksamhet under ett år på prov. Tre månaders 

uppstartstid från avtalstecknande krävs för att hinna genomföra hela 

uppstartsprocessen med god kvalitet. Till varje äldreboende rekryteras ett 

Ung Omsorg team med en teamledare och ett visst antal deltagare. Antal 

ungdomar i respektive team beror på äldreboendets storlek.  

 

Varje team besöker i normalfallet sitt äldreboende en gång per helg under 

året. Ett normalt pass brukar vara två timmar, men vid lov och högtider kan 

man självklart ha fler och längre pass inom ramen för sin tilldelade timpott.  

Exempelvis skulle alltså ett team med 6 st ungdomar per pass arbeta 600 

timmar på ett år (6pers*2timmar*50veckor).  
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Det är fritt för ett boende att disponera timmarna som det passar deras 

planering.  

 

 

Förslag till finansiering: 

Använda medel i form av stadsbidrag för att motverka ensamhet under 2021 

för uppstarts- och verksamhetskostnad under ett år samt att kommande år 

äska medel som täcker fortsatt upprätthållande av verksamheten.  

 

Kostnaden i tabellen nedan innefattar dels den specificerade arbetstiden på 

äldreboendet (se sida 10) samt övriga kostnader och arbetstid runtomkring 

enligt punktlistan på föregående sida. Kostnadsberäkningen gäller utifrån 

att ett projekt påbörjas inom 1års tid. 

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta om förslag till finansiering samt 

att bifalla ett av följande alternativ 

1. Vidablick och Olsgården med totalkostnad 469 400 kr (exkl moms) 

2. Vidablick med totalkostnad 296 400 kr (exkl moms) 

3. Olsgården med totalkostnad 173 000 kr (exkl moms) 
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Deltar i debatten 

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

Hallberg (S) och Carina Aulin (SD).  

Yrkanden 

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

finansiering genom att använda medel i form av stadsbidrag för att motverka 

ensamhet under 2021 för uppstarts- och verksamhetskostnad under ett år 

samt att kommande år äska medel som täcker fortsatt upprätthållande av 

verksamheten och att det gäller för Olsgården.        

Propositionsordning 

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

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner finansiering genom att använda 

medel i form av stadsbidrag för att motverka ensamhet under 2021 för 

uppstarts- och verksamhetskostnad under ett år samt att kommande år äska 

medel som täcker fortsatt upprätthållande av verksamheten och att det gäller 

för Olsgården. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, verksamhetschef  
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§ 105 Dnr 2022-000011 739 

Information från förvaltningen 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Maria Appelskog ger information om aktuellt i 

verksamheten.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 106 Dnr 2022-000004 739 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden:  

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-05-25 § 109. 

2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-05-25 § 101.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar delgivningsärendena till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 107 Dnr 2022-000003 739 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delegationsbeslut: 

1. Delegationsbeslut 2021-2022, till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

2. Avskrivningar dödsbo, till detta protokollet bifogad bilaga 2.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar återrapporterade delegationsbeslut till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 108 Dnr 2022-000005 739 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Christer Hallberg (S) ställer en fråga om användningen av cykelhjälmar 

inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet. 

 

Verksamhetschef Karl Palm svarar att det ska användas.  

 

Christer Åkesson (S) och Kristina Valtersson (C) ger en muntlig presentation 

av sitt besök hos havsgruppen inom ramen för nämndens 

kontaktpolitikerverksamhet.        

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  

 


