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§ 56

Dnr 2022-000001 739

Val av justerare
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser Annette Rydell (S) till att jämte
ordförande justera dagens protokoll. Justering sker fredag 2022-04-29 kl.
12:00.
________________
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§ 57

Dnr 2022-000002 739

Fastställande av dagordning
Sammanfattning
Susanne Pettersson (C) anmäler en övrig fråga avseende inkomstförfrågan.
Christer Åkesson (S) anmäler en övriga från avseende avvecklingen av
Lindebo.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner dagordningen.
________________
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§ 58

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 2022-04-07 är 16 personer.
Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.

Bedömning
Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och
omsorgsboende.
Rapporten avser redovisade antal 2022-04-07:
Antal personer som väntar på placering

16

Antal av de ovanstående X personerna:
Som väntar på somatikboende

8

Som väntar på demensboende
Befinner sig på korttidsboendet

8
3

Där kommunen vid rapportens skapande riskerar
vitesföreläggande

0

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till nämnden.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Christer Åkesson (S), Agneta
Wildos (S), Carina Aulin (SD) och Börje Johansson (S).
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner
att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6(35)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-04-27
Vård-och omsorgsnämnden

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 59

Dnr 2022-000062 000

Information om nybyggnationen i Bräkne- Hoby
Sammanfattning
Kommunen och företaget Altura har under en tid fört diskussioner om att
bygga ett nytt vård- och omsorgsboende i BräkneHoby, planen är att
nybyggnationen ska påbörjas under hösten 2022.
Anna Hinsäng ger vård- och omsorgsnämnden en information om hur
planerna framskrider.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Annette Rydell (S), Agnetha
Wildros (S), Susanne Pettersson (C), Johannes Chen (M) och Christer
Åkesson (S).
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 60

Dnr 2022-000064 001

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM
Sammanfattning
I början av varje år genomför kommunen en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet, SAM. Varje chef tillsammans med sitt skyddsombud
fyller i en enkät med frågor rörande det systematiska arbetsmiljöarbetet,
resultatet av enkäterna ställs sedan samman av kommunens personalenhet
och skickas ut till respektive förvaltning. Förvaltningarna ska sedan utifrån
resultatet arbeta fram en handlingsplan.
Bedömning
Förvaltningen, liksom kommunen som helhet, ser en stor förbättring av
resultatet jämfört med året innan. Det finns dock fortfarande områden som
behöver utvecklas.
Under 2021 har kommunen genomfört ett flertal utbildningstillfällen i syfte
att höja chefernas samt skyddsombudens kompetens inom området
systematiskt arbetsmiljöarbete, dessa utbildningar har varit uppskattade och
gett önskad effekt.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att;
- Ta informationen till dagens protokoll.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Annette Rydell (S), Agnetha
Wildros (S) och Christer Åkesson (S).
Yrkanden
Christer Åkesson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt 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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§ 61

Dnr 2022-000042 73

Ekonomisk uppföljning 2022
Sammanfattning
Förvaltningen gör ett bättre resultat kvartal 1 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 hög sjukfrånvaro och övertidsersättning.



Semesterutbetalning kopplat till nya regler gällande antalet sparade
semesterdagar som varje medarbetare får ha.

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 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.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Annette Rydell (S), Agnetha
Wildros (S), Carina Aulin (SD) och Börje Johansson (S).
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Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner
att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Akten
Verksamhetschef Maria Sevestedt
Verksamhetschef Karl Palm
Verksamhetschef Anna-Karin Åkesson
Kontaktekonom Jane Wennerdahl Nilsson
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§ 62

Dnr 2022-000060 000

Redovisning av statsbidrag som sökts 2021 och 2022
Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden
att rapportera sökta stadsbidrag för år 2021 och 2022.

Bedömning
År 2021
-

Äldreomsorgslyftet
Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan år 2017 kunnat utbilda 33 stycken
undersköterskor via nationellt stadsbidrag. Vid årsskiftet 2021/2022
examinerades ytterligare 18 undersköterskor.
Rekvirerat: 12 264 852 kr
Förbrukat: 5 288 041 kr
Ska återbetalas: 6 976 811 kr

-

Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer
Stadsbidrag som efter beslut är intecknade i vård- och omsorgsförvaltningens
budget för 2021. Rekvirerat: Cirka 14 Mkr.

-

Stadsbidrag till kommunerna till stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen
inom äldreomsorgen
Inväntar svar från Socialstyrelsen om kommunen uppfyller kraven för at ta del
av prestationsmedlen.

-

Stadsbidrag till kommunerna för att minska andelen timanställningar inom
äldreomsorgen
Förvaltningen uppfyllde inte kraven för att ta del av prestationsmedlen.

-

Motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen
om personer med demenssjukdom
Exempel på investeringar som gjordes i projektet: miljöanpassningar,
utbildningssatsningar, videokommunikation inom både hemtjänst och vårdoch omsorgsboende. Rekvirerat: 2 199 900 kr

-

Justerandes sign

Stimulansmedel för teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
Välfärdsteknik och satsningar inom dessa för att främja aktiviteter och
effektivitet i vården, som exempel kan nämnas sensorer, aktivitetsskärmar
och hälsofrämjande ljuskällor. Rekvirerat: 609 299 kr
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År 2022
-Äldreomsorgslyftet
Se beskrivning för år 2021. Ny kursstart för 8 stycken. Fortsatt arbete med att ge
ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Arbetet fortgår
enligt tidigare upplägg. Rekvireras: 6 140 560 kr
-Stimulansmedel för teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
Exempel under 2021 års stadsbidrag. Rekvireras: 603 644 kr
-Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer- Stadsbidrag som efter beslut
är intecknade i vård- och omsorgsförvaltningens budget för 2021. Rekvireras:
Cirka 14 Mkr.
-Motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om
personer med demenssjukdom
Arbete pågår i förhållande till stadsbidragets syfte. Rekvireras: 2 171 891 kr.
-Återhämtningsbonus
Främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg.
Förvaltningen avser utveckla befintliga arbetsmetoder och arbetssätt för att
långsiktigt stärka arbetsmiljön i enlighet med stadsbidragets anvisningar.
Stadsbidrag fördelas efter ansökan.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslås besluta att;
Ta informationen till protokollet

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Agnetha Wildros (S) och
Annette Rydell (S).
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner
att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Verksamhetscheferna
Akten

Justerandes sign
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§ 63

Dnr 2022-000061 000

Uppföljning av det palliativa teamet
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade september 2020 att ett palliativt team
utformas av de undersköterskor som idag arbetar på höstsol tillsammans med hälsooch sjukvårdspersonal med möjlighet till korttids- eller trygghetsplats.
En palliativ grupp bildades januari 2021 inom hälso- o sjukvårdsorganisationen
utifrån arbetet med att vårda svårt sjuka/palliativa personer i hemmet. Gruppen
arbetade med att ta fram ett arbetssätt samt arbetade fram en arbetsbeskrivning för
att kvalitetssäkra vården runt dessa patienter samt att organisera stöd till anhöriga.
Definition av den palliativa patientgruppen: Svårt sjuka/palliativa patienter som är i
behov av Hälso- och sjukvård i hemmet med syfte att lindra och främja livskvalitet
för den enskilde individen. Palliativa gruppen ska stödja patienter med progressiv
och obotlig sjukdom som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och
existentiella behov.
Mindre arbetsgrupper bildades med olika ansvarsområde. Arbetet utförs av fyra
sjuksköterskor utöver patientansvarig sjuksköterska för respektive område samt två
undersköterskor från HSO. Undersköterskorna från Höstsol stöttar patienter och
närstående med bland annat kontinuerliga trygghetsbesök och vak när patienten inte
har kontakt med hemtjänst. Trygghetsbesök innebärande samtal med patienten,
även när närstående är iväg på någon aktivitet. Det finns en vinst i att avlasta
närstående med målet att de får samla energi för att orka. På Vidablick finns en
trygghetsplats som finns att tillgå för dessa patienter. Denna plats är inte medräknad
i deras bemanning vilket gör att våra undersköterskor ska bemanna denna. Platsen
kan endast beläggas om det handlar om dygn i livets slut annars räcker inte HSO
resurser till. Nuvarande plast är endast använd en gång under 2021.
Specialistteamet träffas en gång per vecka. Där diskutera aktuella frågor i arbetet
samt patienter som är anslutna till vårt team. Hemsjukvården har även kontinuerliga
möte med regionens palliativa team som består av sjuksköterska och läkare i de fall
vi vårdar tillsammans. Statistik förs kvartalsvis (se bilagor)
Olika grupper har bildats för att utveckla verksamheten. Exempel på grupper är:
-Informationsgrupp med uppgift att informera tex. regionen, vårdcentralerna,
läkarbilen och våra egna enheter. Regionens palliativa team anser att Ronneby
kommunens palliativa team är det bäst fungerande i Bleking. De vill att vår enhet
ska vara med i en informationsfilm som ska nå ut till Regionen om hur ett
välfungerande arbete ser ut mellan palliativa teamet samt hemsjukvården.
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-Checklistor för att kvalitetssäkra att alla patienter får så likvärdig vård som möjligt
och att alla sjuksköterskor och undersköterskor inom gruppen arbetar så lika som
möjligt.
-Utbildningsgruppen tar fram utbildningar, söker vetenskaplig information som
gruppen ska fördjupa sig i. En sjuksköterska och en undersköterska har fått
möjligheten att gå en heldagars utbildning i ”Palliativ vård – Att möte människor i
livets slut. Utbildningen kommer att delges alla personal inom HSO och utbildning
”introduktion i palliativ vård” kommer att hållas för nyanställda samt redan anställd
personal som har behov av att uppdatera sig inom området. Undersköterskorna
planerar att utbilda hemtjänst personalen gällande palliativ omvårdnad för att trygga
och kvalitetssäkra omvårdnaden i ordinärt boende.
-Kvalitetsverktyg samt palliativa registret. Vi har påbörjat användning av
mätinstrument gällande patientens olika symtom samt att arbeta med palliativa
registret. Även skattningsinstrument som behandlar fysiska, psykologiska, sociala
och existentiella områden används. Vi stärker personalens kunskap i munvård
genom instruktionsfilm samt att lämna ut munvårdslådor. Denna åtgärd har gjort
stor skillnad. Även vändschema samt hälsobedömning i Procapita används.

Bedömning
Verksamheten har kommit långt i utvecklingen av specialistteamet och arbetar
fortlöper med ständig utveckling och förbättringar. Engagerad personal krävs för en
fungerande verksamhet.
Vi har till stor del lyckats med att vårda patienter med svåra avancerade diagnoser
hemma i livets slut och kunna göra patienterna och de närstående trygga med att
patienten vårdas i hemmet. Teamet får stor uppskattning för sitt arbete.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att:
- Ta informationen till handlingarna.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Annette Rydell (S), Agnetha
Wildros (S), Carina Aulin (SD), Börje Johansson (S), Marianne Thorell (L),
Gina Hellberg Johansson (SD) och Christer Åkesson (SD).
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Förvaltningschef Maria Appelskog
Verksamhetschef Anna-Karin Åkesson
Enhetschef Hemsjukvård Tina Åkesson
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§ 64

Dnr 2021-000214 730

Information om utredningen gällande
trygghetsboenden och aktiviteter
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera ärendet till vårdoch omsorgsnämnden med uppdrag att återkomma med fysiska platser för
aktiviteter samt hur dessa ska organiseras.
Den ”nya” enheten” kommer att organiseras inom verksamhetsområdet
hälso- och sjukvård och myndighet med placering under myndighetschefen.
Målet är att bryta ensamhet och stillasittande och därmed öka välbefinnande
och aktivitet samt senarelägga behov eller utökade behovet av insatser från
kommunens verksamhet. Detta görs genom att erbjuda hjälp till en
meningsfull vardag och minska ofrivillig ensamhet. Aktiviteter kommer att
erbjudas över hela kommunen i bland annat i befintliga lokaler och platser.
Detta kommer att ske i samarbete med näringslivet, kulturlivet och
föreningslivet. Verksamheten ska bedrivas utifrån målgruppens behov och
kommer därmed att vara föränderlig i tid o plats. Aktiviteter kan även
bedrivas utomhus.
Aktivitetssamordnarna ska erbjuda hjälp och motivation. De ska ha god
kännedom om vilka aktiviteter, mötesplatser, föreningar, kulturutbud etc.
som finns. Samt stötta och eventuellt följa personen första gången/gångerna
tills personen känner sig säker och går till aktiviteten på egen hand.
Hälsa med förbyggande arbete i fokus och med mål att bevara
självständighet är delar som vår egen förvaltning har hög kompetens inom.
Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och biståndshandläggare är
yrkesgrupper som kan anlitas. Även andra delar som skola, polis och
räddningstjänst kan bli samarbetspartners.
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Aktivitetssamordnarna kommer att ansvara för seniordagen. I samband med
tex. säkerhetsveckor, fallpreventionsvecka erbjuds riktade aktiviteter inom
området till målgruppen.
Samarbete med biståndshandläggare är viktigt då de ofta är en första ingång i
kommunen. Andra samarbetspartners är primärvård, anhörigstöd och skolan.
Flexibla arbetstider kan behöva tillämpas utifrån målgruppens behov.
Bedömning
Vård- och omvårdsförvaltningen påbörjar snarast arbetet med
verksamhetsinnehåll och uppbyggnad.
Aktivitetssamordnarna flyttas till Hälso- och sjukvårdsorganisationens
myndighetsavdelning under juni månad 2022.
Omvärldsbevakning inleds för att få inspiration om hur andra kommuner
bedriver liknande verksamheter.
Verksamhetsplan med mål och arbetssätt för verksamheten tas fram.
Lämpliga screenings verktyg för att hitta personer som är i behov av
verksamhetens insatser tas fram.
Enheten får rollen att involvera näringsliv och föreningsliv samt etablera och
koordinerar samverkan med dessa aktörer utöver interna verksamheter.
Återrapport av verksamheten sker till vård- och omsorgsnämnden innan
sommaren 2023.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta:
Att anse att kommunstyrelsen arbetsutskotts återremiss är enligt ovan
besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sara Blixt (M), Agnetha Wildros (S), Annette Rydell (S)
och Carina Aulin (SD).
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner
att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen anses
återremissen besvarad enligt ovanstående.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen arbetsutskott
Förvaltningschef Maria Appelskog
Verksamhetschef Anna-Karin Åkesson
Verksamhetschef Karl Palm
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§ 65

Dnr 2022-000048 739

Remiss av Departementspromemoria 2022:4 Ökade
möjligheter till användning av välfärdsteknik inom
äldreomsorgen
Sammanfattning
Till vård- och omsorgsnämnden har promemoria inkommit gällande ”Ökade
möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen” Ds
2022:4. Remissvar på departementspromemorian ska lämnas till
Socialdepartementet senast 220609.
Utredningens uppdrag är:
Förslag till en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som innebär att
socialnämnden får rätt att använda digital teknik när bistånd ges i form av
hemtjänst eller boende i särskilt boende.
Därutöver lämnas förslag till ändringar i lagen (2001:454) om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten.
Bedömning
Till vård- och omsorgsnämnden har promemoria inkommit gällande ”Ökade
möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen” Ds
2022:4. Remissvar på departementspromemorian ska lämnas till
Socialdepartementet senast 220609.
Utredningens uppdrag innehåller:
* Förslag till en ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som innebär att
socialnämnden får rätt att använda digital teknik när bistånd ges i form av
hemtjänst eller boende i särskilt boende. Exempel på digital teknik är
trygghetslarm med GPS-funktion, läkemedelsrobotar och kamera för tillsyn i
bostaden. Den digitala tekniken ska bara få användas utanför den mänskliga
kroppen.
* Finns inget att tillföra.
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* Därutöver lämnas förslag till ändringar i lagen (2001:454) om behandling
av personuppgifter inom socialtjänsten. Bland annat föreslås vissa krav på
dataskyddsåtgärder vid användning av digital teknik med funktioner som
innebär monitorering, sensorering eller positionering. Vidare föreslås
informationssäkerhetsstärkande åtgärder som innebär att den
personuppgiftsansvarige ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet
för åtkomst till personuppgifter och kontrollera åtkomst till sådana uppgifter.
Det föreslås också att regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer ska ges rätt att meddela närmare föreskrifter om vilken
information som ska lämnas till den enskilde inför användandet av digital
teknik. Promemorian är avgränsad till att endast avse socialtjänstens
verksamhet avseende hemtjänst och särskilda boendeformer för äldre. Dock
gäller de informationsstärkande åtgärderna för hela socialtjänstens
verksamhet.
Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft 1 juli 2023.
* Finns inget att tillföra.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. Övriga
remissinstanser är inbjudna till att lämna synpunkter. Då inget finns att erinra
besvaras ej remissen.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att
Inte ha något att erinra gällande betänkandet ”Ökade möjligheter till
användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen” Ds 2022:4 och i detta
inte skicka svar till Socialdepartementet.
Yrkanden
Ordförande Sara Blixt (M) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden föreslår
kommunstyrelsen att inte ha något att erinra gällande betänkandet ”Ökade
möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen” Ds
2022:4 och i detta inte skicka svar till Socialdepartementet.
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 föreslår kommunstyrelsen att inte ha något att
erinra gällande betänkandet ”Ökade möjligheter till användning av
välfärdsteknik inom äldreomsorgen” Ds 2022:4 och i detta inte skicka svar
till Socialdepartementet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 66

Dnr 2022-000063 000

Beslut om nya mål 2023-2024
Sammanfattning
I Ronneby kommun benämns 2020 och 2022 som målår. Inför 2020 arbetade
vård- och omsorgsnämnden och vård- och omsorgsförvaltningen fram
förslag till mål för att kunna uppnå de strategiska målområdena som varar i
fyra år. Inför 2022 har vård- och omsorgsnämnden två alternativ:
1. Att behålla de befintliga målen från 2021/2022.
2. Arbeta fram nya mål för 2023/2024.
Valet föll på att arbeta fram nya mål. Den 15 mars 2022 arbetade vård- och
omsorgsförvaltningens ledningsgrupp fram förslag på nya mål. Vård- och
omsorgsförvaltningens 5-årsplan har legat till grund för arbetet. Detta för att
det ska finnas en röd tråd i arbetet i förvaltningen.
Bedömning
I Ronneby kommun benämns 2020 och 2022 som målår. Inför 2020 arbetade
vård- och omsorgsnämnden och vård- och omsorgsförvaltningen fram
förslag till mål för att kunna uppnå de strategiska målområdena som varar i
fyra år. Inför 2022 har vård- och omsorgsnämnden två alternativ:
1. Att behålla de befintliga målen från 2021/2022.
2. Arbeta fram nya mål för 2023/2024.
Valet föll på att arbeta fram nya mål. Den 15 mars 2022 arbetade vård- och
omsorgsförvaltningens ledningsgrupp fram förslag på nya mål. Vård- och
omsorgsförvaltningens 5-årsplan har legat till grund för arbetet. Detta för att
det ska finnas en röd tråd i arbetet i förvaltningen. Inför detta arbete har
kvalitets- och verksamhetsutvecklare och LOVsamordnare/kvalitetsutvecklare tagit fram nyckelord utifrån de
fokusområden som finns i 5-årsplanen under varje strategiskt målområde.
Nyckelorden binder samman fokusområdena till det strategiska målområdet.
Den 21 mars 2022 var vård- och omsorgsnämnden inbjuden för att arbeta
fram de slutgiltiga målen. Arbetet resulterade i:
* Strategiskt målområde: Barn och ungas behov
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> Nämndmål: Här har inget mål arbetats fram då det är svårt att hitta
indikatorer som kan hjälpa oss att uppfylla målen (finns inget mål under
2021-2022 heller)
* Strategiskt målområde: Attraktiv och trygg livsmiljö för alla.
> Nämndmål: Vård- och omsorgsförvaltningens arbete ska utgå från
individen med fokus på delaktighet, säkerhet och en meningsfull tillvaro.
> Vård- och omsorgsförvaltningen ska vara en lärande organisation med
fokus på kontinuitet, samverkan samt förebyggande arbete.
* Strategiskt målområde: Tillväxt och näringslivssamverkan.
> Nämndmål: Kommunmedborgarna i Ronneby kommun ska vara väl
bekanta och nöjda med nämndens utförare och verksamheter oavsett
driftsform.
* Strategiskt målområde: Ekonomi i balans för en hållbar utveckling.
> Nämndmål: Effektiva arbetsprocesser med rätt resurser för ökad
självständighet och hållbarhet.
* Strategiskt målområde: Attraktiv arbetsgivare.
> Nämndmål: Vård- och omsorgsförvaltningen ska vara en arbetsplats som
ger möjlighet till personlig utveckling, delaktighet och där varje
medarbetares kompetens används fullt ut.
> Ledarskapet i vård- och omsorgsförvaltningen ska vara närvarande,
stödjande, entusiasmerande och skapa engagemang. Ledaren ska vara lyhörd
för medarbetarens behov samt vara en förebild.
Vård- och omsorgsförvaltningen kommer att arbeta fram indikatorer utifrån
vård- och omsorgsnämndens mål. När vård- och omsorgsförvaltningen har
arbetat fram indikatorer kommer dessa att lämnas som information till vårdoch omsorgsnämnden.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att
Anta framtagna mål för 2023-2024.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Christer Åkesson (S).
Yrkanden
Christer Åkesson (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 beslutar att anta framtagna mål för 2023-2024.
________________
Exp:
Maria Appelskog, förvaltningschef
Bodil Evaldsson, kvalitetsutvecklare
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§ 67

Dnr 2022-000015 734

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
Föreligger inga beslut att rapportera till dagens sammanträde.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 68

Dnr 2022-000030 730

Ansökan om ersättning dubbla boendekostnader
Sammanfattning
Den som flyttar till särskilt boende kan under högst tre månader få
kompensation för dubbla boendekostnader. Kompensation sker genom
bidrag till den lägre av de två boendekostnaderna. Detta under förutsättning
att den enskildes förmögenhet inte överstiger två basbelopp (96 600 kr).
För längre tid än tre månader, upp till högst sex månader, kan individuell
prövning göras av vård- och omsorgsnämnden.
Sökande har beviljats ersättning för dubbla boendekostnader i samband med
flytt till vård och omsorgsboende 211125. Ersättning har beviljats med 6350
kr vilket motsvarar den lägre boendekostnaden á 2117 kr/månad.
Sonen sökte 220123 om ersättning för dubbla boendekostnader för
ytterligare dubbla boendekostnader från och med 220225.
Bedömning
Brukaren som flyttat från sitt hus till vård och omsorgsboende har sedan
tidigare uttryckt till sonen att huset inte får säljas. Sedan senaste ansökan har
sonen kontaktat överförmyndaren och utsetts till God man för sin far och
försäljning av huset pågår. Förvaltningens bedömning är att en försäljning av
fastigheten kommer att täcka de kostnader som uppkommit utöver det som
redan ersatts under de tre första månaderna.
Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden föreslås beslutar
-

Att avslå ansökan om ersättning för dubbla boende kostnader
ytterligare tre månader.

Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner
att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnden avslår ansökan om ersättning för dubbla boende
kostnader ytterligare tre månader.
________________
Exp:
Förvaltningschef Maria Appelskog
Verksamhetschef Anna-Karin Åkesson
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§ 69

Dnr 2022-000067 000

Avskrivning fakturor - brukare
Sammanfattning
Brukare utan svenskt medborgarskap som tidigare bott i Ronneby och haft
matdistribution. Flyttade sedan till Migrationsverkets boende i annan
kommun. Har flera obetalade fakturor till ett belopp av 12 054 kronor.
Bedömning
Har skickat fakturorna till Migrationsverkets boende men fått dem i retur.
Vet ej om brukaren finns kvar i landet eller blivit utvisad.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås avskriva fakturorna.
Deltar i debatten
I debatten deltar Agnetha Wildros (S), Gina Hellberg Johansson (SD) och
Carina Aulin (SD).
Propositionsordning
Sara Blixt (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner att vård- och
omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden skriver av fakturorna.
________________
Exp:
Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen
Verksamhetschef Myndigheten
Avgiftshandläggare Myndigheten
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§ 70

Dnr 2022-000011 739

Information från förvaltningen 2022
Sammanfattning
Maria Appelskog, förvaltningschef, ger information om aktuellt i
verksamheten.
Maria Sevestedt, verksamhetschef, ger information om aktuellt i
verksamheten. Informationen berör bland annat:
-

Olsgården och Ågårdsbo.

-

Introduktion av barer på kommunens vård- och omsorgsboenden.
Först ut är Olsgården och baren kommer invigas 16 maj.

-

Sprinklersystem på Lindebo.

Karl Palm, verksamhetschef, ger information om aktuellt i verksamheten.
Informationen berör bland annat:
-

Sommarsemestrarna och sommarvikarier.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 71

Dnr 2022-000003 739

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Föreligger inga delegationsbeslut att återrapportera.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 72

Dnr 2022-000004 739

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Föreligger följande delgivningsärenden för återrapporteringen:
-

Protokollsutdrag regionala samverkansrådet 2022-02-18 arbetsordning PSVO.

-

Arbetsordning för politisk samverkan vård och omsorg i Blekinge –
PSVO.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar delgivningsärendena till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 73

Dnr 2022-000005 739

Övriga frågor
Sammanfattning
Susanne Petersson (C) ställer en fråga om inkomstförsäkran.
Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef, besvarar frågan.
Christer Åkesson (S) ställer en fråga avseende avvecklingen av Lindebo.
Maria Appelskog, förvaltningschef, besvarar frågan.
Deltar i debatten
I debatten deltar Susanne Petersson (C), Börje Johansson (S), Christer
Åkesson (S)., Johannes Chen (KD) och Kristina Valtersson (C).
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar ärendet till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 74

Dnr 2022-000079 001

Val av ledamot till Politisk Samverkan Vård och
Omsorg
Sammanfattning
Skrivelse från Region Blekinge daterad 2022-04-21:
På initiativ från Region Blekinge och hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande har Regionala samverkansrådet 2022-02-18 beslutat att inrätta en
gruppering kallad PSVO som står för politisk samverkan för vård och
omsorg i Blekinge. Organet är kopplat till tjänstepersonsnivån kallat LSVO
som står för Ledningssamverkan vård och omsorg.
PSVO är ett samverkansråd med ett övergripande syfte att upprätthålla en
långsiktig och strategisk planering och stödja samverkan mellan Region
Blekinge och länets kommuner inom hälsa, vård, lärande och social välfärd.
Ett förslag till arbetsordning för PSVO är utarbetat och godkänt av
Regionala samverkanrådet, se bifogad bilaga.
I arbetsordningen anges att PSVO ska bestå av ordförande i Region
Blekinges hälso-och sjukvårdsnämnd och ordförande i vård- och
omsorgsnämnder i respektive kommun, eller den som respektive kommun
utser.
Vård- och omsorgsnämnderna i länets kommuner ombes därför nu att utse
ledamöter till PSVO och meddela namn och kontaktuppgifter till Bodil
Sundlöf bodil.sundlof@regionblekinge.se senast 2022-04-29.
Bedömning
I enlighet med regionala samverkans rådets beslut och arbetsordningen för
PSVO föreslås att ordförande i vård-och omsorgsnämnden i Ronneby, Sara
Blixt (M), väljs till ledamot.
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Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser ordförande Sara Blixt (M) till ledamot i
Politisk Samverkan Vård och Omsorg (PSVO).
Propositionsordning
Sara Blixt (M) ställer proposition på förslaget från Region Blekinge.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser ordförande Sara Blixt (M) till ledamot i
Politisk Samverkan Vård och Omsorg (PSVO).
________________
Exp:
Region Blekinge
Sara Blixt
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