
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(36) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-22 
 

 

  
 
Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:00-12:00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Rebecka Jirle (S) 

Justeringens plats och tid Digital justering 2023-03-01 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 22-39 
 Frida Berg  

 Ordförande 

  

 
Sara Blixt (M) 

 

 Justerare 

  

 
 Rebecka Jirle (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Vård-och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-02-22 

Datum då anslaget sätts upp 2023-03-02   

Datum då anslaget tas ned 2023-03-24 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 
Frida Berg, nämndsekreterare för vård – och 
omsorgsnämnden.  

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(36) 
2023-02-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Sara Blixt (M), Ordförande 
Carina Aulin (SD), 1:e vice ordförande 
Rebecka Jirle (S), 2:e vice ordförande 
Sandra Bergkvist (SD) 
Anders Oddsheden (SD) 
Marianne Thorell (L) 
Eva-Stina Johansson (KD) 
Göran Ohlsson (S) 
Kristina Rydén (S) 
Susanne Petersson (C) 
Jörgen Nilsson (V) 

Tjänstgörande ersättare Eva Roslund (M) tjänstgör för Rickard Lundberg (M) 
Mohamad Farhat (S) tjänstgör för Agnetha Wildros (S) 

Övriga närvarande  

Ersättare  
Johannes Chen (M) 
Decireé Permevik (SD) 
Christian Ivarsson (SD) 
Christina Ström (L) 
Kristina Valtersson (C) 
Mohamad Farhat (S) 
Pia Zickbauer Svabre (S) 
Tommy Persson (S) §§ 22-25, 27-39 
Martin Moberg (S) 

Tjänstemän Maria Appelskog, förvaltningschef  
Maria Sevestedt, verksamhetschef  
Karl Palm, verksamhetschef  
Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef  
Bodil Evaldsson, kvalitetsutvecklare §§ 26-30 
Katarina Losell, Medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 26-33 
Annika Sandin, avgiftshandläggare §§ 22-25  
Frida Berg, nämndsekreterare 

Övriga  

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(36) 
2023-02-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 22 Dnr 2023-000001 739 4 
Val av justerare .................................................................................. 4 

§ 23 Dnr 2023-000002 739 5 
Fastställande av dagordning .............................................................. 5 

§ 24 Dnr 2023-000007 739 6 
Månadsrapport - placeringssystem till vård- och omsorgsboende ...... 6 

§ 25 Dnr 2022-000015 734 8 
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................................. 8 

§ 26 Dnr 2022-000184 730 10 
Resursfördelningsmodell vård-och omsorgsboenden ....................... 10 

§ 27 Dnr 2022-000083 009 12 
Informationshanteringsplan .............................................................. 12 

§ 28 Dnr 2022-000082 001 14 
Redovisning av verksamhetsuppföljningar 2022 .............................. 14 

§ 29 Dnr 2023-000059 739 16 
Internkontrollplan för 2023 ............................................................... 16 

§ 30 Dnr 2023-000060 739 19 
Kvalitetsberättelsen 2022 ................................................................. 19 

§ 31 Dnr 2023-000061 739 21 
Patientsäkerhetsberättelsen 2022 .................................................... 21 

§ 32 Dnr 2023-000063 739 23 
Erbjuda medarbetare vaccinering för säsongsinfluensa ................... 23 

§ 33 Dnr 2023-000057 440 26 
Remiss avseende förslag till ändring av HSLF-FS 2021:75 - 
förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit ........... 26 

§ 34 Dnr 2023-000054 739 28 
Val av ledamöter till - Politisk Samverkan Vård och Omsorg 2023 ... 28 

§ 35 Dnr 2023-000068 739 30 
Kontaktpolitikerlista 2023 ................................................................. 30 

§ 36 Dnr 2023-000015 739 32 
Information från förvaltningen 2023 .................................................. 32 

§ 37 Dnr 2023-000004 739 34 
Delegationsbeslut ............................................................................ 34 

§ 38 Dnr 2023-000005 739 35 
Delgivningsärenden ......................................................................... 35 

§ 39 Dnr 2023-000006 739 36 
Övrigt ............................................................................................... 36 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(36) 
2023-02-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr 2023-000001 739 

Val av justerare 

 

Beslut 

Vård och – omsorgsnämnden beslutar att utse Rebecka Jirle (S) att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Justering sker digitalt 2023-03-01. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(36) 
2023-02-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 23 Dnr 2023-000002 739 

Fastställande av dagordning 

 

Beslut 

Vård och – omsorgsnämnden fastställer dagordningen. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 24 Dnr 2023-000007 739 

Månadsrapport - placeringssystem till vård- och 
omsorgsboende 

 

Sammanfattning  

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård-och 

omsorgsboende.  

Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 2023-02-09 är 27 

personer. 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet. 

     

Bedömning 

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och 

omsorgsboende. 

 

Rapporten avser redovisade antal 2023-02-09: 
 

 

Antal personer som väntar på placering 27 

Antal av de ovanstående X personerna:  

Som väntar på somatikboende 15 

Som väntar på demensboende 12 

Befinner sig på korttidsboendet 3 

Där kommunen vid rapportens skapande 

riskerar vitesföreläggande 

0 

 

        

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet. 
 

      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till nämnden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M) och Ewa-Stina Johansson (KD). 
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Propositionsordning 

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

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget och 

finner att nämnden bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Maria Appelskog  

Verksamhetschef, Anna-Karin Åkesson  

Enhetschef Myndighetskontoret, Frida Einarsson Sundin 

Avgiftshandläggare/Boendesamordnare, Myndigheten, Annika Sandin 

Akten 
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§ 25 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  

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 2023 är: 

 

1–31 januari 2023 (gäller för okt-dec 2022) 

1–30 april 2023 

1 juli–31 augusti 2023 

1–31 oktober 2023 

1-31 januari 2024 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(36) 
2023-02-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Under perioden 1 januari - 31 januari 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 Martin Moberg (S).  

Propositionsordning 

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

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget och 

finner att nämnden bifaller detsamma.        

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet 

samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Maria Appelskog  

Verksamhetschef, Anna-Karin Åkesson  

Enhetschef Myndighetskontoret, Frida Einarsson Sundin 

Avgiftshandläggare/Boendesamordnare, Myndigheten, Annika Sandin 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 26 Dnr 2022-000184 730 

Resursfördelningsmodell vård-och omsorgsboenden  

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har gett vård- och omsorgsförvaltningen i 

uppdrag att se över och arbeta fram förslag på ny resursfördelningsmodell 

för vård- och omsorgsboende samt hemtjänst.  

 

Beslut 2021-12-15 § 201 

Vård- och omsorgsnämnden uppdrar förvaltningen att arbeta fram en ny 

resursfördelningsmodell inom vård- och omsorgsboende som motsvarar 

hyresgästernas och verksamhetens behov. 

 

Beslut 2022-05-25 § 88 

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över den 

resursfördelningsmodell som används inom hemtjänsten.  

 

Bedömning 

Under föregående år påbörjade förvaltningen arbetet med att ta fram nya 

resursfördelningsmodeller. Att arbeta fram nya resursfördelningsmodeller är 

komplext. Under arbetets gång har arbetsgruppen gjort bedömningen att 

uppdraget kräver extern rådgivning från företag/konsult med erfarenhet från 

att arbeta fram resursfördelningsmodeller inom vård- och omsorg. 

Förvaltningen besitter inte all den kompetens som krävs för att få en 

fungerande resursfördelning på plats. En extern rådgivare skulle även bidra 

med en mer objektiv syn vid framtagning och bedömning av olika 

resursfördelningsmodeller.  

Förvaltningen har i dagsläget inte någon uppfattning gällande vad en sådan 

tjänst skulle kosta. Finns det inte utrymme i årets budget för att köpa 

tjänsten, är förvaltningens bedömning att medel får avsättas i 2024 års 

budget och utredningen får därmed pausas till 2024.  
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Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden 

besluta: 

Att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att upphandla tjänsten: 

”Översyn samt framtagande av nya resursfördelningsmodeller för vård- och 

omsorgsboende respektive hemtjänst”    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Rebecka Jirle (S), Ewa-Stina 

Johansson (KD), Jörgen Nilsson (V), Tommy Persson (S), Pia Zickbauer 

Svabre (S), Kristina Rydén (S) och Göran Ohlsson (S). 

Yrkanden 

Rebecka Jirle (S) yrkar att upphandlingen genomförs under förutsättning att 

tilläggsäskande godkänns.       

Propositionsordning 1 

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

att nämnden bifaller detsamma.     

Propositionsordning 2 

Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på Rebecka Jirles (S) 

tilläggsyrkande att upphandlingen genomförs under förutsättning att 

tilläggsäskande godkänns och finner att nämnden bifaller detsamma.       

   

Beslut 

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

uppdrag att upphandla tjänsten: ”Översyn samt framtagande av nya 

resursfördelningsmodeller för vård- och omsorgsboende respektive 

hemtjänst” med tillägget att upphandlingen genomförs under förutsättning att 

tilläggsäskande godkänns.       

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Maria Appelskog 

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare, Bodil Evaldsson 

LOV-samordnare/kvalitetsutvecklare, Isabelle Corneliusson  

Akten  
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§ 27 Dnr 2022-000083 009 

Informationshanteringsplan  

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämndens befintliga informationshanteringsplan 

fastställdes 2011 av dåvarande äldrenämnden. Befintlig 

informationshanteringsplan är därför i behov av uppdatering, dels på grund 

av nämndens namnbyte och dels på grund av att arbetssätt och rutiner har 

ändrats och utvecklats sedan 2011.  

 

Utifrån detta tog vård- och omsorgsnämnden 2021-02-24 beslut om att ge 

vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att uppdatera befintlig 

informationshanteringsplan.  

Bedömning 

Ronneby kommun ingår i ett kommunalförbund, Sydarkivera, som erbjudit 

en mall ”VerkSam” för informationshantering, så kallad 

informationshanteringsplan. Informationshanteringsplan är likställt med 

dokumenthanteringsplan. Ronneby kommuns informationshanteringsplan 

beslutades på Kommunstyrelsen 2021-11-02. Informationshanteringsplanen 

innehåller avsnitt för respektive förvaltning. Kommunstyrelsen 

rekommenderar att mallen ska användas till de olika nämndernas planer för 

informationshantering.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har bifogat avsnittet (avsnitt 8) gällande 

vård och omsorg från Kommunstyrelsens informationshanteringsplan till 

vård- och omsorgsnämndens informationshanteringsplan.  

I vissa delar hänvisar vård- och omsorgsnämndens 

informationshanteringsplan till Kommunstyrelsens övergripande 

informationshanteringsplan. Kommunstyrelsens informationshanteringsplans 

avsnitt 1-5 ”ledning och styrning” är även applicerbart på vård- och 

omsorgsnämndens verksamhet. Därför har Kommunstyrelsens 

informationshanteringsplan lagts till som underlag, se ”Kopia av 

Informationshanteringsplan beslutad av KS 2021-11-02”.  
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Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att: 

- Fatta beslut om att anta vård- och omsorgsnämndens 

informationshanteringsplan.   

Propositionsordning 

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

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget och 

finner att nämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta vård- och omsorgsnämndens 

informationshanteringsplan.   

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Maria Appelskog 

Verksamhetschef, Maria Sevestedt 

Verksamhetschef, Karl Palm 

Verksamhetschef, Anna-Karin Åkesson 

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare, Bodil Evaldsson 

LOV-samordnare/kvalitetsutvecklare, Isabelle Corneliusson  

Akten  
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§ 28 Dnr 2022-000082 001 

Redovisning av verksamhetsuppföljningar 2022 

 

Sammanfattning  

Uppföljning av verksamhet som bedrivs i kommunal och privat regi har 

genomförts under 2022 enligt antagen riktlinje. Sammanställningen 

presenteras i bilaga.  .  

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” 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.  

 

I oktober och november 2022 har enkäter skickats ut till slumpmässigt utvalda 

vårdtagare samt till all personal i de hemtjänstgrupper som det gjordes 

verksamhetsbesök hos samt nattpatrull.  

 

Resultatet från verksamhetsuppföljningen har sammanställts i dokument 

Verksamhetsuppföljning – slutrapport 2022.    

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden: 

 

- Att ta informationen till protokollet.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jörgen Nilsson (V), Pia Zickbauer Svabre (S) och Göran 

Ohlsson (S).  

Propositionsordning 

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

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget och 

finner att nämnden bifaller detsamma.     
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.   

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Maria Appelskog   

Verksamhetschef hemtjänst, Anna-Karin Åkesson 

LOV-samordnare/kvalitetsutvecklare, Isabelle Corneliusson  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Katarina Losell  

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare, Bodil Evaldsson  

Akten 
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§ 29 Dnr 2023-000059 739 

 

Internkontrollplan för 2023 

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden ska varje år anta en plan för internkontroll, 

enligt reglemente för intern kontroll. Vård- och omsorgsförvaltningen har 

genomfört riskbedömningar och utifrån dessa tillsammans med 

internkontrollpunkter med statusen ”väsentlig avvikelse” från 2022 har ett 

förslag till internkontrollplan för 2023 arbetats fram.  

Bedömning 

Intern kontroll innebär att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt 

som det är tänkt. Intern kontroll är det samlade begreppet för den 

organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till detta. Enligt 

Ronneby kommuns reglemente för intern kontroll ska vård- och 

omsorgsnämnden varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 

interna kontrollen och genomförd riskbedömning skall beaktas i upprättandet 

av planen.  

 

Enligt tillämpningsanvisningarna ska 

- Kommunstyrelsen under september månad fastställa riskområden som 

särskilt bör beaktas i kommunens arbete med internkontrollplaner.  

- Nämnderna i februari (innevarande år) besluta om årets internkontroll.  

 

2022-09-06 beslutades i Kommunstyrelsen riskområden inför 2023 års 

internkontrollplan. Vård- och omsorgsförvaltningen har gått igenom de 

riskområden som Kommunstyrelsen fastställt och beaktat dem i 

verksamhetens riskbedömningar 
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Riskbedömningar 

Under november och december 2022 gjordes riskbedömningar i vård- och 

omsorgsförvaltningens verksamheter inför internkontrollplan 2023. 

Verksamheternas riskbedömningar sammanställdes under januari 2023 och 

värderades på ledningsgruppen. En komplett bruttolista med samtliga 

verksamheters identifierade risker sammanställdes, se underlag ”Bruttolista 

internkontrollplan 2023”.  

 

Kontrollmoment 2022 med väsentlig avvikelse 

Under januari 2023 presenteras resultatet för 2022 års internkontrollmoment 

i vård- och omsorgsnämnden. Fem kontrollmoment fick status ”väsentlig 

avvikelse”, vilket innebär att de per automatik följer med till 2023 års 

internkontrollplan för fortsatt uppföljning. 

 

Internkontrollplan 2023 

Utifrån verksamhetens pågående och planerade aktiviteter i verksamheterna, 

bruttolistan samt kontrollmoment från 2022 med status ”väsentlig 

avvikelse”, har ett förslag till internkontrollplan 2023 arbetats fram, se 

underlag ”Förslag till internkontrollplan 2023”.  

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att: 

- Anta förslag till internkontrollplan för 2023.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Martin Moberg (S), Jörgen 

Nilsson (V) och Tommy Persson (S).  

Propositionsordning 

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

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget och 

finner att nämnden bifaller detsamma.       
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta förslaget till internkontrollplan 

för 2023.  

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Maria Appelskog   

Verksamhetschef, Anna-Karin Åkesson 

Verksamhetschef, Karl Palm 

Verksamhetschef, Maria Sevestedt  

LOV-samordnare/kvalitetsutvecklare, Isabelle Corneliusson  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Katarina Losell  

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare, Bodil Evaldsson 

Akten 
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§ 30 Dnr 2023-000060 739 

Kvalitetsberättelsen 2022 

 

Sammanfattning  

I kvalitetsberättelsen för 2022 beskrivs Vård- och omsorgsförvaltningens 

kvalitetsarbete det gångna året inom föreskriftens områden.  

Den årliga kvalitetsberättelsen publiceras på kommunens externa hemsida 

(www.ronneby.se) och är därmed tillgänglig för allmänheten.  

 

Bedömning 

Enligt föreskriften SOSFS 2011:9 Ledningssystemet för systematiskt 

kvalitetsarbete bör det varje år upprättas en sammanhållen 

kvalitetsberättelse.  

 

I kvalitetsberättelsen för 2022 beskrivs Vård- och omsorgsförvaltningens 

kvalitetsarbete under det gångna året inom föreskriftens område.  

 

Enligt SOSFS 2011:9 bör kvalitetsberättelsen hållas tillgänglig för den som 

önskar ta del av den. Vård- och omsorgsförvaltningens årliga 

kvalitetsberättelse publiceras på kommunens externa hemsida 

(www.ronneby.se) och är därmed tillgänglig för allmänheten.    

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att 

- ta informationen till protokollet.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jörgen Nilsson (V) och Kristina Rydén (S).  

Propositionsordning 

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

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget och 

finner att nämnden bifaller detsamma.        

 

 

http://www.ronneby.se/
http://www.ronneby.se/
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.     

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Maria Appelskog   

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare, Bodil Evaldsson 

Akten 
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§ 31 Dnr 2023-000061 739 

Patientsäkerhetsberättelsen 2022 

 

Sammanfattning  

Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 10§ så ska vårdgivaren senast den 1 

mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå: 

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 

2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 

3. vilka resultat som har uppnåtts. 

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9 7 kap 2 § ska 

patientsäkerhetsberättelsen även innehålla uppgifter om hur ansvaret för 

patientsäkerhetsarbetet har varit fördelat, hur patientsäkerheten genom 

egenkontroller/internkontroller har följts upp och utvärderats, hur samverkan 

har möjliggjorts för att förebygga vårdskador och hur risker för vårdskador 

har hanterats samt hur inkomna rapporteringar, klagomål och synpunkter har 

hanterats.  

Bedömning 

Patientsäkerhetsberättelsen för 2022 är skriven i den mall som är beslutad 

hos SKR och bygger på den Nationella handlingsplanen för ökad 

patientsäkerhet:  

 God och säker vård, överallt och alltid 

 Ingen patient ska behöva drabbas av en vårdskada 

Berättelsen är strukturerad enligt de områden som finns i Nationella 

handlingsplanen för ökad patientsäkerhet: 

Grundläggande förutsättningar är:  

 Engagerad ledning och tydlig styrning 

 Patienten som medskapare 

 En god säkerhetskultur 

 Adekvat kunskap och kompetens 

Fokusområden är: 

 Säker vård här och nu 

 Tillförlitliga och säkra system och processer 
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 Öka kunskap om inträffade vårdskador 

 Öka riskmedvetenhet och beredskap 

 Stärka analys, lärande och utveckling 

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att: 

 ta patientsäkerhetsberättelsen till protokollet.   

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Jörgen Nilsson (V) och Pia 

Zickbauer Svabre (S). 

Propositionsordning 

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

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget och 

finner att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden att ta patientsäkerhetsberättelsen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Maria Appelskog   

Verksamhetschef, Anna-Karin Åkesson 

Verksamhetschef, Karl Palm 

Verksamhetschef, Maria Sevestedt  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Katarina Losell  

Medicinskt ansvarig för rehabiliteringen, Judith Moss Månsson 

Akten  
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§ 32 Dnr 2023-000063 739 

Erbjuda medarbetare vaccinering för säsongsinfluensa 

 

Sammanfattning  

Influensavirus förändras ständigt genom mutationer. Det finns också flera 

olika sorters influensa. Därför kan man drabbas av influensa många gånger 

under livet. Det är också en anledning till att man måste vaccinera sig varje 

år för att få ett skydd. 

 

Därför är Folkhälsomyndighetens rekommendation att: personal inom vård 

och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk 

för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden för äldre (SÄBO) 

och inom hemtjänsten 

 

Smittskyddsläkare i Blekinge påtalar och rekommenderar också att vård- och 

omsorgspersonal vaccinerar sig mot säsongsinfluensan.   

Bedömning 

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och ska bl.a. vidta alla åtgärder 

som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 

olycksfall. I detta ingår personalens behov av vaccinationer. Vårdgivaren har 

också ett tydligt ansvar för patientsäkerheten, och genom att erbjuda 

vaccinationer till personalen kan man minska risken för att patienter utsätts 

för smitta.  

Dessutom utsätts verksamheten för mindre påverkan i samband med 

epidemier och utbrott om personalen inte smittas.  

 

VRI – vårdrelaterade infektioner är ett infektionstillstånd som patienter och 

personal inom vård-och omsorg utsätts för vid behandling, diagnostik eller 

omvårdnad. Det är av stor vikt att förebygga VRI för både arbetsmiljön och 

patientsäkerheten. I vård- och omsorgsförvaltningen finns många multisjuka 

och/eller äldre patienter som har nedsatt immunförsvar och som utsätts för 

smittrisk om personal arbetar med endast lite, knappt kännbara symtom. 

Patienter boende på våra vård- och omsorgsboende, har hemtjänst och/eller 

har hemsjukvård erbjuds varje år säsongsinfluensavaccin. Varje år 

vaccinerar hemsjukvården omkring 500 patienter mot säsongsinfluensan. De 

som vaccineras är de patienter som finns i verksamheten 

november/december när vaccinering sker. Övriga patienter utsätts för risk 

om personalen har en infektion och går till arbetet.  
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Personal utsätts för risk att bli smittad i sitt arbete genom kollegor, patienter 

och anhöriga. Vid spridning i en arbetsgrupp kan sjukfrånvaron öka och 

patientsäkerheten riskeras genom att vård och omsorg ej tillgodoses fullt ut.  

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-10-28, Beslut-2021000568-KS-§ 

261, togs beslut att anslå vård- och omsorgsnämnden pengar för vaccinering 

av säsongsinfluensan 2021.  

 

Medarbetarna behöver erbjudas säsongsinfluensa varje år eftersom 

influensavirus muterar. 2022 erbjöds medarbetarna vaccin men ingen 

finansiering fanns.  

 

Kostnad per 2022:  

Säsongsinfluensa = 600 kr/st för utförande och vaccin samt 

inställningskostnad för vaccinatörer 2500:-/vaccinatör (brukar vara 2 st). 

I vård- och omsorgsförvaltningen arbetar enligt nedan (med vård och 

omsorg) totalt 881 st personer:  

 

 Tillsvidare: 572 st = 343 200 kr   

 Visstidsanställda månadsavlönade: 79 st = 47 400 kr  

 Visstidsanställda timavlönade: 230 st = 138 000 kr  

 

Vilket innebär att, om alla 934 ska erbjudas att vaccineras mot 

säsongsinfluensan, blir det en kostnad av: 528 600 kr plus 5 000 kl för 

inställningskostnad.  

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att 

föreslå Kommunfullmäktige besluta att: 

 

- Erbjuda alla medarbetare inom vård-och 

omsorgsförvaltningen som arbetar med vård och omsorg 

vaccin mot säsongsinfluensan varje år. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Rebecka Jirle (S), Eva Roslund 

(M)  
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Yrkanden 

 Rebecka Jirle (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

 

Sara Blixt (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att det sker under 

förutsättning att medel anslås från Kommunfullmäktige för att genomföra 

vaccinationerna. 

    

Propositionsordning 1 

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

att nämnden bifaller detsamma.   

Propositionsordning 2 

Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på eget tilläggsyrkande och 

finner att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att 

erbjuda alla medarbetare inom vård-och omsorgsförvaltningen som arbetar 

med vård och omsorg vaccin mot säsongsinfluensan varje år med tillägget att 

det sker under förutsättning att medel anslås från Kommunfullmäktige för att 

genomföra vaccinationerna. 

 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Maria Appelskog   

Verksamhetschef, Anna-Karin Åkesson 

Verksamhetschef, Karl Palm 

Verksamhetschef, Maria Sevestedt  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Katarina Losell  

Kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 33 Dnr 2023-000057 440 

Remiss avseende förslag till ändring av HSLF-FS 
2021:75 - förordnande och utlämnande av läkemedel 
och teknisk sprit 

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har givits möjlighet till att inkomma med 

synpunkter på remiss avseende förslag till föreskrift om ändring av 

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2021:75) om förordnande och 

utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Remissen innehåller även en 

konsekvensutredning. 

Synpunkter på förslagen ska ha inkommit till Läkemedelsverket senast 

230320.  

Bedömning 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska bedömer att vård- och omsorgsnämnden 

bör inkomma med synpunkter. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har skrivit 

ett förslag till svar på remissen och finns med som bilaga.  

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att: 

            - Bifogat svar kan sändas in till Läkemedelsverket 

 

Propositionsordning 

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

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget och 

finner att nämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

bifogat svar kan sändas in till Läkemedelsverket 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Maria Appelskog 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Katarina Losell  

Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 34 Dnr 2023-000054 739 

Val av ledamöter till - Politisk Samverkan Vård och 
Omsorg 2023 

 

Sammanfattning  

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 syfte att upprätthålla en långsiktig och 

strategisk planering och stödja samverkan mellan Region Blekinge och 

länets kommuner inom hälsa, vård, lärande och social välfärd. PSVO hade 

tre sammanträden under 2022. 

 

Enligt arbetsordningen för PSVO, ska PSVO 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 Blekinge ombes därför nu utse 

ledamöter till PSVO för den nya mandatperioden.      

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Carina Aulin (SD). 

 

Yrkanden 

 Carina Aulin (SD) yrkar att ordförande Sara Blixt (M) utses till ledamot för 

Politisk Samverkan Vård och Omsorg (PSVO).     

 

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på Carina Aulins (SD) yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Vård och omsorgsnämnden utser Sara Blixt (M) till ledamot i Politisk 

Samverkan Vård och Omsorg (PSVO).  

________________ 

Exp: 

Region Blekinge  
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§ 35 Dnr 2023-000068 739 

Kontaktpolitikerlista 2023 

 

Sammanfattning  

Ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden ges möjlighet att göra 

verksamhetsbesök under två timmar 2023 enligt bifogad lista. 

Kontaktpolitikerbesök som görs ska redovisas på nästkommande 

sammanträde. Dock senast december 2023.  

Förslag till beslut 

Vård – och omsorgsnämnden föreslås besluta att anta förslag på 

kontaktpolitikerverksamhet för 2023. 

Gruppen bokar besöken med respektive enhetschef, önskar enskild ledamot 

eller ersättare göra verksamhetsbesök i annan grupp än sin egen samordnas 

det med gruppen i fråga. 

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Pia Zickbauer Svabre (S), Göran Ohlsson (S), Rebecka Jirle 

(S) och Susanne Petersson (C). 

Yrkanden 

 Sara Blixt (M) yrkar att återremittera ärendet för revidering där 

verksamheter inom Myndighetskontoret inkluderas samt att ledamöterna får 

olika verksamheter att besöka.  

     

Propositionsordning 

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

nämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 

Vård – och omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet för revidering 

där verksamheter inom Myndighetskontoret inkluderas samt att ledamöterna 

får olika verksamheter att besöka. 

 ________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Maria Appelskog  

Frida Berg, nämndsekreterare  
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§ 36 Dnr 2023-000015 739 

Information från förvaltningen 2023 

 

Sammanfattning  

 

Förvaltningschef, Maria Appelskog informerar om schemaläggning inom 

verksamheterna.  

 

 

Verksamhetschef, Maria Sevestedt  

- Medverkar på flertalet jobbmässor 

- Semesterplanering är på gång samt sommar rekrytering  

- Lagförändring gällande dygnsvila  

- Hög frånvaro i början av året  

- Brandutbildningar på samtliga boenden 

 

 

Verksamhetschef, Karl Palm 

 

- Införa en lokal samverkan inom hemtjänst  

- Minskat mycket timmar – stor övertalighet på en grupp.  

- Planeratjänsterna – kommer att anställas. Planera besök.  

- Karlshamnsmodellen utskrivning och hemtagning av 

patienter.  

 

 

Verksamhetschef, Anna-Karin Åkesson informerar om 

- En inkommen överklagan gällande en ansökan om insats i 

en annan kommun.  

- Införande av nytt verksamhetssystem vilket kommer att 

kräva mycket resurser från verksamheten. 

- Nya rekryteringar.  

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jörgen Nilsson (V) och Kristina Valtersson (C).  
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Beslut 

Vård – och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 37 Dnr 2023-000004 739 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

 Följande delegationsbeslut föreligger:   

 

1. Delegationsbeslut VON 2023-02-22 Attestantlista gäller from. 2023-

01-23 

2. Delegationsbeslut VON 2023-02-22 Beslut vård- och 

omsorgsnämnden 2022 - 2023 nämnd 

 

Beslut 

Vård – och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 38 Dnr 2023-000005 739 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

 Följande delgivningsärenden föreligger:  

 

1. Delgivning VON 2023-02-22 Beslut-2022000016-KS-§ 8 

2. Delgivning VON 2023-02-22 Signerat Protokoll  

Samverkansnämnden i Blekinge 2023-01-27 

3. Delgivning VON 2023-02-22 Anslag Samverkasnämndens protokoll 

2023-01-27 

 

 

Beslut 

Vård – och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 39 Dnr 2023-000006 739 

Övrigt 

 

Sammanfattning  

 Ingen information föreligger.      

 

 


