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Beslutande  

Ledamöter Sara Blixt (M), Ordförande 
Carina Aulin (SD), 1:e vice ordförande 
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Marianne Thorell (L) 
Ewa-Stina Johansson (KD) 
Agnetha Wildros (S) 
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Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef  
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§ 40 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 2023-03-29. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 41 Dnr 2023-000002 739 

Fastställande av dagordning 

 

Sammanfattning  

 Ewa-Stina Johansson (KD) anmäler en fråga under övrigt.    

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagordningen. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 42 Dnr 2023-000007 739 

Månadsrapport - placeringssystem till vård- och 
omsorgsboende mars 2023 

Sammanfattning  

 Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård-och 

omsorgsboende.  

 

Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 2023-03-09 är 28 

personer. 

     

Bedömning 

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och 

omsorgsboende. 

 

Rapporten avser redovisade antal 2023-03-09: 

 

 

Antal personer som väntar på placering 28 

Antal av de ovanstående X personerna:  

Som väntar på somatikboende 17 

Som väntar på demensboende 11 

Befinner sig på korttidsboendet 6 

Där kommunen vid rapportens skapande 

riskerar vitesföreläggande 

0 

 

      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till nämnden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Agnetha Wildros (S), Göran 

Ohlsson (S) och Jörgen Nilsson (V). 
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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 ta informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef  

Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef, HSL och Myndigheten 

Frida Einarsson Sundin, enhetschef Myndighetskontoret 

Annika Sandin, avgiftshandläggare/Boendesamordnare, Myndigheten 

Akten 
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§ 43 Dnr 2023-000003 739 

Ekonomisk uppföljning 2023 

 

Sammanfattning  

 Förvaltningen gör ett bättre ackumulerat resultat Februari 2023 (15,64 %), 

jämfört med samma period föregående år (17,78 %). Vi har dock inte budget 

i balans.  

 

Orsaken till underskottet är följande: 

 Sänkt ram med 2 mnkr kopplat till inköpsenhet och e-handel. 

 Underskott i verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende.  

 Underskott i verksamhetsområdet hemtjänst. 

 

     

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 visar sig i 

volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna.  

 

Hemtjänstverksamheten behöver öka sin förmåga att skyndsamt ställa om 

bemanningen vid tapp av hemtjänsttimmar.  

Vård- och omsorgsboendena behöver öka sin förmåga att anpassa 

bemanningen efter antalet lediga lägenheter.   
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Förslag till beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden beslutar att; 

- Ta informationen till dagens protokoll.  

 

     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Martin Moberg (S), Ewa-Stina Johansson (KD), Göran 

Ohlsson (S), Jörgen Nilsson (V), Eva Roslund (M), Christina Ström (L), 

Agnetha Wildros (S), Rebecka Jirle (S), Tommy Persson (S) och Marianne 

Thorell (L). 

 

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 ta informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 
Maria Sevestedt, verksamhetschef  

Karl Palm, verksamhetschef 

Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef  

Jane Wennerdahl Nilsson, kontaktekonom  

Kristina Glimmeborn, ekonomihandläggare 

Ann-Charlotte Johansson, ekonomihandläggare 

Akten 
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§ 44 Dnr 2023-000104 047 

Fördelning av statsbidrag till de privata utförarna 

 

Sammanfattning  

Vård och omsorgsförvaltningen har för 2023 erhållit statsbidraget 

”Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer”, storleken på 

statsbidraget är 15 129 384 kr. Enligt anvisningar ska även privata aktörer 

ges möjlighet att ta del av bidraget. Bidraget kommer att fördelas enligt 

samma princip som tidigare år dvs. utifrån verksamheternas storlek.  

 

Årets fördelning blir enligt nedan: 

 Egen regi: 13 471 288 kr 

 Attendo Sverige AB: 1 309 710 kr 

 1a Omtanken AB: 348 387 kr 

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att; 

- Godkänna ovan fördelning av statsbidraget, för 2023 

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 godkänna ovan fördelning av 

statsbidraget för 2023. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Jane Wennerdahl Nilsson, kontaktekonom  

Isabelle Corneliusson, lov-samordnare 

Akten 
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§ 45 Dnr 2022-000072 041 

Förändring internbudget 2023 

 

Sammanfattning  

Enligt delegationsordning ska nämnden fatta beslut om förändring av 

internbudget på verksamhetsnivå. 

 

Följande förändring av internbudget 2023 har gjorts; 

 Tilläggsanslag för lokalhyra Vidablick. 

 Högre statsbidragsintäkt: Säkerställa en god vård och omsorg av 

äldre. 

   

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att; 

- Godkänna redovisade förändringar i internbudget 2023 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jörgen Nilsson (V) och Eva Roslund (M). 

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 godkänna redovisade förändringar i 

internbudget 2023. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Jane Wennerdahl Nilsson, kontaktekonom  

Akten    
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§ 46 Dnr 2022-000185 739 

Boendeplanering med behovsprognos 2023 

 

Sammanfattning  

Vid dåvarande Äldrenämndens sammanträde 2017-09-20 beslutade nämnden 

att tillsätta en framtidsgrupp med uppdrag att göra en utredning som skulle 

utgöra underlag till en övergripande boendeplanering. En arbetsgrupp med 

tre utsedda representanter från nämnden samt två tjänstemän från 

förvaltningen arbetade fram dokumentet ”Framtida behov- inför 

boendeplanering” (daterad 2018-03-23). Enligt ursprungligt beslut från 

nämnd 2018-04-18 ska prognosen ses över en gång varje år. Uppdatering av 

behovsprognosen utifrån den befolkningsprognos som togs fram 2021 har 

tidigare inte kunnat göras, då det förelåg svårigheter att få fram hur 

behovsprognosen från 2018 räknats fram.  

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2021-12-15 fattade nämnden 

beslut om att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att med hjälp av 

SKR:s metodstöd arbeta fram en ny behovsprognos.  

Efter utredning framkommer att det metodstöd som SKR tagit fram 

angående boendeplanering mer är att se som ett analysverktyg för en 

kommuns nuvarande boendesituation. Eftersom vård- och 

omsorgsförvaltningens uppdrag och syfte är att få fram en ny prognos, 

gjordes bedömningen att metodstödet inte skulle användas som huvudsakligt 

hjälpmedel. Istället har omvärldsbevakning skett och beräkningsmetoder 

tagits fram för att utföra en relevant och träffsäker prognos gällande behov 

av vård- och omsorgsboendeplatser framåt.  

 

Bedömning 

Ronneby kommuns befolkningsprognos fram till år 2036, som togs fram 

2021, visar att gruppen 80 år och äldre kommer att öka i Ronneby kommun 

fram till och med år 2030. Samma trend syns i hela riket. Detta framgår även 

i Ronneby kommuns bostadsförsörjningsprogram samt i det senaste 

analysunderlaget inför revidering av detta program, där målgruppen seniorer 

urskiljs som den högst ökade gruppen i behov av bostadsförsörjning 

framöver. Utvecklingen medför att fler bostäder anpassade till seniorers 

förutsättningar och behov måste tillskapas i bostadsbeståndet, i form av 

vård- och omsorgsboenden samt trygghetsboenden/seniorbostäder. 
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Utmaningen är att prognostisera hur många av de äldre som kommer att vara 

i behov av vård- och omsorgsboende i framtiden. 

Aktuell behovsprognos grundar sig i befolkningsstatistik från SCB från 2021 

i åldersgruppen 80 +, befintligt bostadsbestånd gällande somatik, demens 

och psykiatri samt nuvarande andel personer på boende i åldersgruppen 80 +. 

Befolkningsstatistiken är på beställning av Ronneby kommun framtagen av 

SCB 2021, och är beslutad i Kommunstyrelsen 2021-11-02 § 384.  

Nuvarande prognos visar att vård- och omsorgsförvaltningen ligger för lågt i 

antalet lägenheter både i nuläget och fram till och med år 2036. Fram till och 

med år 2036 har vård- och omsorgsförvaltningens bostadsbestånd (antal 

lägenheter) behov av att utökas med totalt 74 lägenheter. Det är därmed av 

stor vikt att de planerade bostadssatsningarna (Bräkne-Hoby och 

Johannishus) genomförs.   

Enligt ursprungligt beslut från dåvarande äldrenämnden 2018-04-18 ska 

prognosen ses över en gång varje år. Värdena i ovan delar och därmed 

behovsprognosen kan komma att ändras från år till år beroende på om 

bostadsbeståndet ökat eller minskat, om antal personer på vård- och 

omsorgsboende i åldersgruppen 80 + ökat eller minskat, samt om 

befolkningsstatistiken uppdaterats. För att befolkningsstatistiken ska 

uppdateras krävs en ny beställning till SCB från Ronneby kommun, därmed 

kommer nuvarande befolkningsstatistik från SCB från 2021 att gälla tills 

annat anges.  

Andra yttre faktorer kan påverka prognosen, såsom hemtjänstens utveckling, 

socioekonomiska förhållanden samt att vissa av vård- och 

omsorgsförvaltningens befintliga vård- och omsorgsboenden är inriktade 

mot specifika behov, vilket kan påverka beläggningsmöjligheterna.  

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att:  

- Anta aktuell boendeplanering med behovsprognos 2023.    

Deltar i debatten 

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

Zickbauer Svabre (S), Ewa-Stina Johansson (KD), Susanne Petersson (C), 

Tommy Persson (S), Göran Ohlsson (S) och Eva Roslund (M). 
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Propositionsordning 

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

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på förslaget och 

finner att nämnden bifaller detsamma.  

     

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta aktuell boendeplanering med 

behovsprognos 2023.  

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Isabelle Corneliusson, LOV-samordnare/kvalitetsutvecklare 

Jane Wennerdahl Nilsson, kontaktekonom 
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§ 47 Dnr 2023-000072 739 

Informationsärende om indikatorer kopplade till 
nämndens mål 

 

Sammanfattning  

 Kvalitetsutvecklare Bodil Evaldsson, informerar om indikatorer kopplade 

till nämndens mål.   

     

Deltar i debatten 

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

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 48 Dnr 2023-000100 739 

Riva upp nämndbeslut gällande ambulanstransport till 
sjukhus från Vård-och omsorgsboenden 

 

Sammanfattning  

Utifrån kvalitetsledningssystemet så ska vård- och omsorgsförvaltningen 

upprätta rutiner för att säkerställa kvalitén och att det finns en likabehandling 

inom förvaltningen. Då tidigare äldrenämnd tagit beslut om hur 

ambulanstransport ska ske kan inte förvaltningen själva revidera rutinen utan 

att nämnden tar nytt beslut. Detta gör att från behov till beslut tar lång tid.  

Bedömning 

Utifrån kvalitetsledningssystemet så ska vård- och omsorgsförvaltningen 

upprätta rutiner för att säkerställa kvalitén och att det finns en likabehandling 

inom förvaltningen. Då tidigare äldrenämnd tagit beslut om hur 

ambulanstransport ska ske kan inte förvaltningen själva revidera rutinen utan 

att nämnden tar nytt beslut. Detta gör att från behov till beslut tar lång tid.  

Tidigare beslut enligt nedan: 

Beslut Äldrenämnden 2019-05-22: 

Ansvaret för den enskilde övergår till Regionen när ambulans hämtat den 

enskilde. 

• Personal ska inte följa med vid ambulanstransport oavsett tid på dygnet. 

• Om det av patientsäkerhetssynpunkt behövs medföljande personal ska 

beslut tas av sjuksköterska. 

Närstående ska alltid tillfrågas i första hand om den enskilde behöver/vill ha 

medföljare 

 

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden: 

Att riva tidigare beslut gällande ambulanstransport 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M).  

 

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 riva tidigare beslut gällande 

ambulanstransport. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef  

Maria Sevestedt, verksamhetschef  

Karl Palm, verksamhetschef 

Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef  

Bodil Evaldsson, kvalitet- och verksamhetsutvecklare  

Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska  

 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(33) 
2023-03-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49 Dnr 2023-000071 739 

Köp av hemtjänstindexrapport  

 

Sammanfattning  

Ett index är en sammanvägning av olika mått för att ge en samlad bild. 

Hemtjänstindex ger alltså en helhetsbild av hur bra en kommun är på att 

leverera hemtjänst, utifrån seniorernas perspektiv. Indexet fångar upp hela 

processen, från att behov av hemtjänst uppstår, via ansökan, biståndsbeslut, 

uppstart och utförande av hemtjänsten. Indexet väger samman alla relevanta 

mätningar och all relevant fakta och statistik. Hemtjänstindex ska göra det 

enkelt för kommuner att se vad som behöver göras för att höja kvaliteten. 

 

Hemtjänstindex är ett initiativ från SPF Seniorerna och genomförs med stöd 

från Allmänna Arvsfonden. SPF Seniorernas egen expert, geriatrikprofessor 

Gösta Bucht har varit delaktig i framtagandet av indexet tillsammans med 

Svenskt Kvalitetsindex, Seniorval.se samt konsultbyråerna TeneliusHolm 

AB och EYB AB. Konsulter vid de här byråerna har erfarenhet från tidigare 

projekt för kvalitetsmätning i vård och omsorg. Till detta knöts även en 

referensgrupp med experter från sju kommuner (Stockholm, Göteborg, 

Uppsala, Helsingborg, Östersund, Nacka och Nynäshamn) och fem 

hemtjänstföretag (Attendo, Vardaga, Blomsterfonden, AdeoCare och Eveo).   

Bedömning 

Hemtjänstindex presenteras första gången hösten 2022. I rapporten visas 

statusen i kommunens hemtjänst. Varje kommun erbjuds en utförlig rapport 

med resultat och som visar var det finns förbättrings och 

utvecklingspotential. Hemtjänstindexet redovisas också som en rankinglista. 

Den fullständiga rapporten går att beställa till en kostnad av 30tkr för en 

kommun med invånarantal 15-30 000 invånare.  

Kommunrapporten levereras till kommunen via ett lättanvänt digitalt analys- 

och rapportverktyg, som är designat i samråd med projektets 

referenskommuner. Vi erbjuder även en kortare digital introduktion till 

analys- och rapportverktyget för den kommun som önskar. I leveransen ingår 

även en kommunspecifik skriftlig analys av kommunens resultat och en 

summerande presentation i Powerpoint.  
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Verksamheten ser ett värde i att köpa rapporten då den kan bidra till 

förenklad analys av kvalité och identifiera utvecklingsområden. Då 

verksamheten saknar budgetmedel föreslås nämnden att finansiera köpet av 

rapporten.   

Förslag till beslut 

Vård och- omsorgsnämnden föreslås besluta att finansiera inköpet av 

rapporten till en kostnad av 30tkr 

 

Deltar i debatten 

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

Zickbauer Svabre (S). 

Yrkanden 

Ordförande Sara Blixt (M) yrkar att vård och- omsorgsnämnden finansierar 

inköp av rapporten 2023 till en kostnad av 30tkr som finansieras med 

nämndens egna medel.  

     

Propositionsordning  

Ordförande Sara Blixt (M) ställer frågan om vård och- omsorgsnämnden kan 

finansiera inköp av rapporten 2023 till en kostnad av 30tkr som finansieras 

med nämndens egna medel och finner att nämnden bifaller förslaget.  

     

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att finansiera inköp av rapporten 2023 

till en kostnad av 30tkr som finansieras med nämndens egna medel.   

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Karl Palm, verksamhetschef  

Bodil Evaldsson, kvalitets- och verksamhetsutvecklare 

Jane Wennerdahl Nilsson, kontaktekonom  

Akten 

 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(33) 
2023-03-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr 2023-000099 001 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete  

 

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 till respektive förvaltning. Förvaltningarna ska sedan utifrån 

resultatet arbeta fram en handlingsplan.  

Bedömning 

Resultatet av enkäten visar att förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 

fungerar bra, men det finns områden som kan utvecklas och förbättras.   

Under 2021 och 2022 har kommunen genomfört ett flertal 

utbildningstillfällen i syfte att höja chefernas samt skyddsombudens 

kompetens inom området systematiskt arbetsmiljöarbete, dessa utbildningar 

har varit uppskattade.   

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att; 

- Ta informationen till dagens protokoll.  

 

Deltar i debatten 

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

Persson (S) och 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.  
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till dagens 

protokoll. 

________________ 

Exp: 

Maria Sevestedt, verksamhetschef 

Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef 

Karl Palm, verksamhetschef 

Akten 
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§ 51 Dnr 2023-000098 739 

Äskande av medel för Seniordagen hösten 2023 samt 
Balansera mera vecka 40 

 

Sammanfattning  

 Seniordagen 

Inför Seniordagen 2023 ska enligt beslut vid nämndsmöte 221130 (Dnr: 

2022-000218 739) inrättas en styrgrupp. Styrgruppens uppgift är att hantera 

inkomna synpunkter på förbättringsförslag från Seniordagen 2022 inför 

planeringen av 2023 års Seniordag. 

Styrgruppen beslutades bestå av nämndens ordförande, förvaltningschef, 

myndighetschef, KSR (tidigare KPR), aktivitetssamordnare samt 

kommunikationsavdelningen.  

 

Balansera mera 

Under vecka 40 varje år uppmärksammas fallolyckor extra mycket genom 

Socialstyrelsens kampanjvecka. Balansera mera veckan är en aktivitet i att 

utveckla det förebyggande och hälsobefrämjande arbetet i kommen. 

Aktiviteter kommer att arrangeras runt om i kommunen. Aktiviteterna 

kommer att inriktas på mat, medicin och motion. Olika professioner inom 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen kommer att vara engagerade i 

genomförandet. 

Utvärdering av Balansera mera dagen 2022 kommer att beaktas inför 2023. 

 

Kostnader i samband med Balansera mera veckan kan ev. uppstå för 

lokalhyra. Broschyrer beställs via Socialstyrelsen till en kostnad av ca 25 

kr/st och lättare förtäring serveras vid föreläsningarna. 10 000 kr avsattes för 

att genomföra Balansera mera veckan 2022. 

     

Bedömning 

Myndighetschefen kallar styrgrupp för Seniordagen. Datum och innehåll 

återrapporteras till vård och omsorgsnämnden när arbetet med program, 

lokal, föreläsare och underhållning är klart. 

 

Balansera mera dagen genomförs vecka 40 enligt ovan förslag. Arbetet leds 

av rehabiliteringsenheten i samverkan med myndighetsavdelningen samt 

eventuella andra aktörer. Program för Balansera mera dagen återrapporteras 

till nämnden snarast efter sommaruppehållet. 
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Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås beslutar att; 

 Att anslå 60 000 kr för att genomföra Seniordagen 

2023 

 Att anslå 10 000 kr för att genomföra Balansera mera 

veckan. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Ewa-Stina Johansson (KD).  

 

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: 

 

- Att anslå 60 000 kr för att genomföra Seniordagen 2023 

 

- Att anslå 10 000 kr för att genomföra Balansera mera 

veckan. 

 

________________ 

Exp: 
Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef 

Frida Einarsson Sundin, enhetschef 

Therese Fast, enhetschef 

Akten 
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§ 52 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.  

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att anta förslag på 

kontaktpolitikerverksamhet för 2023. 

 

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 förslag på 

kontaktpolitikerverksamhet för 2023. 

________________ 

Exp: 

Vård-och omsorgsnämnden 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef 

Karl Palm, verksamhetschef 

Maria Sevestedt, verksamhetschef 

Frida Berg, nämndsekreterare 

Akten 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(33) 
2023-03-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53 Dnr 2023-000101 739 

Utbildning för nämnden 

 

Sammanfattning  

 Kvalitetsutvecklare, Bodil Evaldsson informerar om: 

 

Delegationsordningen: 

 

Att delegera: 

Flytta över rätten att fatta beslut. 

 från fullmäktige till nämnd och 

 från nämnd till utskott, förtroendevalda eller anställda.  

 

Delegering från nämnd till förvaltning 

 Nämnd får delegera rätten att fatta beslut till tjänstemän i 

förvaltningen i enstaka ärenden eller mer generellt i grupper av 

ärenden. 

 

Vad får delegeras? 

 De beslut som ska fattas inom nämndens eget 

verksamhetsområde. 

 Den beslutanderätt som fullmäktige delegerat till nämnden. 

 

Vad får inte delegeras? 

 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning 

och kvalitet. 

 Framställningar eller yttranden till fullmäktige. 

 Yttranden med anledning av att beslut i nämnden i dess helhet 

eller av fullmäktige har överklagats. 
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 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

 Vissa ärende som anges i särskilda föreskrifter (tex LVM, LVU).  

 

Vidaredelegering 

 Nämnd kan överlåta till verksamhetschef (förvaltningschef) att 

vidaredelegera sin beslutanderätt. 

 Beslut som fattas på grund av vidaredelegering ska rapporteras 

till verksamhetschef (förvaltningschef), som i sin tur anmäler 

vidare till nämnd. Nämnd bestämmer när och hur anmälan sker. 

Återkallande av delegering 

 En nämnd som är missnöjd med hur en delegat beslutar, kan när 

som helst återkalla delegeringen.  

 Nämnden har även rätt att ta över beslutanderätten i ett delegerat 

ärende. 

Brådskande ärende 

 En nämnd får uppdra åt ordförande eller annan ledamot som 

nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar som är 

brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana 

beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  

 

Kvalitet-och ledningssystem: 

 

Grundläggande uppbyggnad  

 Processer och rutiner 

 Samverkan 

Systematiskt förbättringsarbete 

 Riskanalys 

 Egenkontroll 

 Utredning av avvikelser 

 Förbättrande åtgärder 

 Förbättring av processer och rutiner 

 Uppföljning  
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Dokumentationsskyldigheten  

 Ledningssystemets uppbyggnad  

 Det systematiska förbättringsarbetet 

 Kvalitetsberättelse 

 Patientsäkerhetsberättelse 

 

Riskanalys 

 Risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra 

brister i verksamhetens kvalitet ska bedömas fortlöpande. 

 För varje sådan händelse ska vårdgivaren eller den som bedriver 

socialtjänst eller verksamhet enligt LSS 

1. uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar. 

2. bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av 

händelsen. 

 

Egenkontroll 

 Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 

enligt LSS ska utöva egenkontroll. 

 Ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för 

att kunna säkra verksamhetens kvalitet. 

 

Utredning av avvikelser 

 Klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet ska tas emot 

och utredas av vårdgivare och den som bedriver socialtjänst eller 

verksamhet enligt SoL/LSS 

- Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter    

ska sammanställas och analyseras för att kunna 

se mönster eller trender som indikerar brister i 

verksamhetens kvalitet 

 Rapporteringsskyldighet gäller för all personal! 

- I SoL/LSS regleras rapporteringsskyldigheten 

- -SOSFS 2011:5 Lex Sarah och anmälningsskyldigheten till IVO 

- 6 kap. 4 § Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso-

 och sjukvårdspersonalen skyldig att rapportera risker 
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för vårdskador och händelser som medfört eller hade kunnat 

medföra en vårdskada 

 

Hanteringen av Lex-Sarah anmälningar 

 

Lex Sarah 

 Alla har en skyldighet att rapportera. 

 Allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt 

missförhållande=anmälan till IVO. 

 Missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande= utredning 

inom förvaltningen.  

 Förvaltningschefen beslutar. 

 Kvalitetsutvecklare utreder och ger förslag på åtgärder. 

 

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelser 

 Berättelsen bör ha en sådan detaljeringsgrad 

- att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och 

fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i 

verksamhetens olika delar, och 

- att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Agnetha Wildros (S).  

 

Beslut 

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.   

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 54 Dnr 2023-000015 739 

Information från förvaltningen 2023 

 

Sammanfattning  

   

Verksamhetschef, Maria Sevestedt informerar om: 

- Arbetar med ekonomin inom verksamheten 

- Johannishus och Ålycke, pågår bemanningsarbete  

- Tjänster för enhetschefer har annonserats ut  

- Invigning av den tredje baren i Ålycke  

- Utbildning gällande förhållningssätt i samband med mat 

och aktiviteter på boenden ska genomföras- behov till 

individen. Nära samarbete med kostenheten lika så 

gällande aktiviteterna. Samarbeten mellan arbete och 

välfärd, skolpraktik samt andra samarbetspartner för att 

utveckla måtider och aktiviteter. 

 

Verksamhetschef, Anna-Karin Åkesson informerar om: 

- Uppdaterar det nya systemet med samtliga journaler etc. 

Detta kräver mycket resurser men akuta ärenden hanteras 

fortfarande löpande. 

- Påbörjat planeringsarbete med Seniordagen och Balansera 

mera.  

- Avstämning med aktivitetssamordnare kommer 

genomföras.  

 

Verksamhetschef, Karl Palm informerar om:  

- En övertalighet hos en arbetsgrupp, det förs en dialog och 

presidiet och verksamhetschef Karl Palm ska träffa 

arbetsgruppen det gäller för vidare diskussion.  

- En viss övertalighet i andra arbetsgrupper.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Pia Zickbauer Svabre (S), 

Jörgen Nilsson (V), Agnetha Wildros (S) och Eva Roslund (M). 

 

Beslut 

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.   

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 55 Dnr 2023-000004 739 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

 Följande delegationsbeslut föreligger:   

1. Delegationsbeslut VON 2023-03-22 Avskrivning dödsboanmälan 

2. Delegationsbeslut VON 2023-03-22 Beslut vård- och 

omsorgsnämnden 2022 - 2023 nämnd 

3. Delegationsbeslut VON 2023-03-22 Avskrivning av dödsboanmälan 

    

Beslut 

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.   

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 56 Dnr 2023-000005 739 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

  Följande delgivningsärenden föreligger:  

1. Delgivning VON 2023-03-22 Beslut-2023000041-KS-§ 51 

2. Delgivning VON 2023-03-22 Projektplan avvikelsehantering utskick 

3. Delgivning VON 2023-03-22 Ronneby_Tunstall_Förlängning_Dig 

Larmkedjan_231030_2023-03-14 

   

Beslut 

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.   

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 57 Dnr 2023-000006 739 

Övrigt 

 

Sammanfattning  

 Ewa-Stina Johansson (KD) ställer en fråga. 

 

Sara Blixt (M) och förvaltningschef Maria Appelskog svarar.  

 

Christina Ström (L) ställer en fråga.  

 

Verksamhetschef, Maria Sevestedt svarar. 

     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Agnetha Wildros (S), Christina 

Ström (L) och Tommy Persson (S) 

 

Beslut 

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.   

________________ 

Exp: 

Akten  

 


