
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(20) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-19 
 

 

  
 
Plats och tid Ronnebysalen, kl. 09:00-11:40 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Agnetha Wildros (S) 

Justeringens plats och tid Digital justering 2022-12-29  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 168-179 
 Frida Berg  

 Ordförande 

  

 
Susanne Petersson (C) 

 

 Justerare 

  

 
Agnetha Wildros (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Vård-och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-12-19 

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-30   

Datum då anslaget tas ned 2022-01-23 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 
Frida Berg 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(20) 
2022-12-19  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Susanne Petersson (C), 1:e vice ordförande 
Carina Aulin (SD) 
Sandra Bergkvist (SD) 
Börje Johansson (S) 
Kerstin Johansson (L) 
Agnetha Wildros (S) 
Christer Åkesson (S) 
Rickard Evaldsson (M) 

Tjänstgörande ersättare Fredrik Hansson (M) tjänstgör för Sara Blixt (M) 
Christer Hallberg (S) tjänstgör för Annette Rydell (S) 
Kristina Valtersson (C) tjänstgör för Johannes Chen (M) 
Pia Zickbauer Svabre (S) tjänstgör för Mohammed Teeti (V) 
Marianne Thorell (L) tjänstgör för Sara Jansson (SD) 
 

Övriga närvarande  

Ersättare  

Tjänstemän Maria Appelskog, förvaltningschef, 
Karl Palm, verksamhetschef, 
Maria Sevestedt, verksamhetschef, 
Frida Einarsson Sundin, enhetschef   
Pernilla Haraldsson, IKT-strateg § 176 
Jane Wennerdahl Nilsson, kontaktekonom §§ 168-171 
Judith Moss Månsson, medicinskt ansvarig rehabiliterare § 176 
Frida Berg, nämndsekreterare 

Övriga  
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§ 168 Dnr 2022-000001 739 

Val av justerare 

 

Beslut 

Vård – och omsorgsnämnden utser Agnetha Wildros (S) att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. Justering sker på torsdagen den 2022-12-29. 

 ________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 169 Dnr 2022-000002 739 

Fastställande av dagordning 

 

Sammanfattning  

 Tjänstgörande ordförande Susanne Petersson (C) föreslår att ärende § 173 

föredras innan § 172.     

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagordningen med justeringen att ärende 

§ 173 föredras innan § 172. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 170 Dnr 2022-000016 734 

Månadsrapport - placeringssystem till vård- och 
omsorgsboende december 2022 

 

Sammanfattning  

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård-och 

omsorgsboende.  

Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 2022-12-08 är 21 

personer.  
 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet. 

      

Bedömning 

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och 

omsorgsboende. 

 

Rapporten avser redovisade antal 2022-12-08: 

 

Antal personer som väntar på placering 21 

Antal av de ovanstående X personerna:  

Som väntar på somatikboende 14 

Som väntar på demensboende 7 

Befinner sig på korttidsboendet 1 

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.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Agnetha Wildros (S), Susanne Petersson (C) och Christer 

Åkesson (S).  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Susanne Petersson (C) 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: 

Akten 

Förvaltningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen 

Verksamhetschef, HSL och Myndigheten, Vård- och omsorgsförvaltningen 

Avgiftshandläggare/Boendesamordnare, Myndigheten 

 

 

Bilagor: 

Redovisad boendestatistik per månad 

Redovisning lediga lägenheter per månad 

Redovisning erbjudna lägenheter per månad 

Redovisning förstahandsval  

Redovisning fördelning beställningar somatik/demens 

Sammanställning kö 2015-2022 
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§ 171 Dnr 2022-000042 73 

Ekonomisk uppföljning 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningen gör ett bättre ackumulerat resultat November 2022 (98,25 %), 

jämfört med samma period föregående år (98,62 %). Vi har dock inte budget 

i balans.  

 

Orsaken till underskottet är följande: 

 Köp av hemtjänsttimmar som överskrider tilldelad budgetram. 

 Pandemin orsakade en extrem bemanningssituation under januari och 

februari med stora kostnader för sjukfrånvaro och övertidsersättning. 

 Semesterutbetalning kopplat till nya regler gällande antalet sparade 

semesterdagar som varje medarbetare får ha. 

 Ökade drivmedelskostnader (prognos helår 2022 ca 800 tkr över 

budget). 

 Ökade kostnader för skyddsmaterial, dvs förkläde, handskar, 

munskydd etc. (Prognos helår 2022 ca 2 mnkr över budget). 

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

 Utbetalning till privata utförare gällande covid kostnader för 2021 

samt jan-juni 2022. 

 Underskott i verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende och 

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.  
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Förvaltningens stora utmaning har även det här året varit volymutvecklingen 

av hemtjänsttimmarna, vi ser dock ett trendbrott i utvecklingen under hösten.  

      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att; 

- Ta informationen till protokollet 

      

Deltar i debatten 

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

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Susanne Petersson (C) 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: 

Akten 

Verksamhetschef Maria Sevestedt  

Verksamhetschef Karl Palm 

Verksamhetschef Anna-Karin Åkesson  

Kontaktekonom Jane Wennerdahl Nilsson  

Ekonomihandläggare Kristina Glimmeborn 

Ekonomihandläggare Ann-Charlotte Johansson 

 

 

Bilagor:  

Anslagsförbrukning VoO nov 2022 

Powerpoint anslagsförbrukning VoO nov 2022 

Förslag ny ekonomirapport 2023 
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§ 172 Dnr 2022-000259 739 

Uppföljning av ny hantering av inköp i hemtjänsten  

 

Sammanfattning  

191023,  §160, la vård- och omsorgsnämnden ett uppdrag till vård- och 

omsorgsförvaltningen att utreda hemtjänstinsatser inköp- kan denna utföras 

på ett annat sätt och till en lägre kostnad.  

220223 presenterades utredningen om hemtjänst insatser inköp kan utföras 

på annat sätt och till en lägre kostnad. Vård- och omsorgsnämnden beslutade 

att behålla det sätt som vi hanterar inköp idag utifrån närhetsprincipen men 

att varor packas i butik. Leverans och uppackning sker där det finns behov 

av det. I de flesta kommundelar kan varor packas i livsmedelsbutiken. Detta 

förslag innebär en besparing på ca 900 000 kr. Detta innebär även att de 

livsmedelsbutiker som finns på landsbygden kan behålla sina kunder.   

Bedömning 

Implementeringen av beslutet pågår men verksamheten har haft svårigheter 

att arbeta strukturerat med frågan utifrån situationen som varit. Arbetet 

kommer intensifieras i början av 2023.   

För att kunna använda sig av upphämtning i butik eller hemleverans av varor 

fodras ett kundkort och bank-id. Detta saknas hos ett större antal av 

hemtjänstens kunder och medför därför svårigheter i styra om mot digitala 

inköp.  

I Ronneby medför packning av varor en kostnad på 69 kr per inköp vilket 

fått till följd att vissa av de kunder som i dag beställer upphämtning av varor 

funderar på återgå till traditionellt inköp. Endast ett fåtal kunder i Ronneby 

använder digitala inköp. På landsorterna finns det olika lösningar beroende 

på ort. I Eringsboda pågår ett arbeta med att styra om inköpen till butiken i 

Backaryd vilket kunderna ser positivt på då utbudet av varor ökar samtidigt 

som priserna är lägre. Butiken i Backaryd erbjuder hemleverans och eller 

leverans till hemtjänstlokalen. I Backaryd har flertalet kunder hemleverans 

via matbutiken. Butiken i Kallinge erbjuder inte hemleverans eller packning 

av varor. Vissas hemtjänstkunder kan tänka sig att göra inköpen från butik i 

Ronneby medan andra vill gynna den lokala affären. Butiken i Johannishus 

erbjuder hemleverans och packning men endast ett fåtal kunder nyttjar detta. 

I Bräkne-Hoby har verksamheten haft stora svårigheter med bank-id kopplat 

till inköp.  
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För att uppnå största möjliga kostnadseffektivitet behöver insatsen inköp 

planeras så att upphämtning och leverans inom ett geografiskt område sker 

på samma dag så att leveranserna kan samordnas.  

 

För breddinförande bör endast digitala inköp erbjudas hemtjänstkunderna.  

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att  

- ta informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Åkesson (S), Susanne Petersson (C), Agnetha 

Wildros (S), Börje Johansson (S), Kristina Valtersson (C), Carina Aulin 

(SD) och Christer Hallberg (S). 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Susanne Petersson (C) 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: 

Förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen 

Verksamhetschef hemtjänst, vård- och omsorgsförvaltningen 

Verksamhetschef myndighet, vård.- och omsorgsförvaltningen 

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare, vård- och omsorgsförvaltningen 

LOV-samordnare, vård- och omsorgsförvaltningen  
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§ 173 Dnr 2022-000260 739 

Särredovisa covid-kostnader under 2023 

 

Sammanfattning  

Frågeställning har uppkommit gällande om nämnden ska fortsätta 

särredovisa kostnader kopplat till covid-19, 2023.  

Under hela 2021 särredovisades merkostnader kopplat till covid-19, likaså 

under innevarande år 2022. Förvaltningens merkostnader för covid-19 första 

halvåret av 2022, uppgick till 6,1 miljoner kronor.  

Bedömning 

Från och med April månad 2022 räknas covid-19 inte längre som en 

samhällsfarlig sjukdom, staten har under 2022 inte betalat ut någon 

ersättning till kommunerna för uppkomna kostnader kopplat till covid-19.  

Förvaltningens kostnader kopplat till covid-19 har under året minskat men 

inte upphört helt, kostnaderna för skyddsmaterial är dock fortsatt på en hög 

nivå. Sedan pandemins start har kostnader för skyddsmaterial ökat kraftigt, 

dvs skyddsförkläden, handskar, munskydd mm. Förvaltningen bedömer att 

kostnaderna för skyddsmaterial fortsatt kommer befinna sig på en hög nivå 

och har därför äskat om utökad budgetram för dessa kostnader.  

Sjuklönekostnaderna befinner sig på en högre nivå än innan pandemin och 

bedöms fortsatt göra det, då medarbetare rekommenderas att stanna hemma 

vid minsta symtom.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Agnetha Wildros (S), Christer Hallberg (S) och Carina 

Aulin (SD).   

Yrkanden 

Christer Hallberg (S) yrkar att man ska sluta särredovisa covid-kostnader 

från och med årsskiftet 2022/2023 med instämmande från Carina Aulin 

(SD).     

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Susanne Petersson (C) ställer proposition på 

Christer Hallbergs (S) yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 

      



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(20) 
2022-12-19  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att man slutar särredovisa covid-

kostnader från och med 2023.  

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef 

Kontaktekonom 

LOV-samordnare/kvalitetsutvecklare 

Verksamhetschef hemtjänst  

Verksamhetschef vård- och omsorgsboende 

Verksamhetschef HSO och myndighetskontoret 

Ekonomihandläggare 
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§ 174 Dnr 2022-000041 734 

Riktlinjer för skälig levnadsnivå 

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden gav i uppdrag till förvaltningen att återkomma 

till nämndens sammanträde med förslag på riktlinjer för biståndsbedömning 

utifrån skälig levnadsnivå. Riktlinjer för vård och omsorgsboende och 

korttidsvistelse beslutades av nämnden under året 2021. Dessa riktlinjer 

ingår numera i ett samlat dokument gällande skälig levnadsnivå som berör 

samtliga insatser som kan beviljas. 

”Riktlinjer för skälig levnadsnivå” ger en tydlig bild av vad som ingår utifrån 

varje insatskategori kopplat till vad som anses vara en skälig levnadsnivå. 

Riktlinjerna medför att arbetet kan bedrivas kostnadseffektivt och säkert då 

det finns en tydlighet kopplat till insatsernas omfattning och innebörd. 

Biståndsbedömning utifrån skälig levnadsnivå utgör en grund för beslut. 

Biståndet utgår alltid utifrån en individuell bedömning. Den sökande har 

alltid rätt att få sitt individuella behov prövat oavsett riktlinjer.  

Bedömning 

Riktlinjerna behandlar skälig levnadsnivå vid biståndsbedömning utifrån 

ordinärt boende, korttidsvistelse och vård- och omsorgsboende. ”Riktlinjerna 

för skälig levnadsnivå” medför en kostnadsmedveten verksamhet som 

genom sin tydlighet ger en säker bild kring varje insatskategoris omfattning 

och dess innebörd.   

Bistånden utgår alltid utifrån en individuell bedömning. Den sökande har 

alltid rätt att få sitt individuella behov prövat oavsett riktlinjer.  

Socialtjänstlagen 4 kap. § 1 ” 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.”  

 

Förslag till beslut 

Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta: 

- Att anta riktlinjer för skälig levnadsnivå enligt bilaga.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Hallberg (S).  

 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Susanne Petersson (C) yrkar att återremittera 

ärendet till förvaltningen för revidering av bilaga gällande riktlinjer för 

skälig levnadsnivå.      

 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Susanne Petersson (C) ställer proposition på eget 

yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 

      

Beslut 

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att återremitterar ärendet till 

förvaltningen för revidering av bilaga gällande riktlinjer för skälig 

levnadsnivå. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Maria Appelskog 

Verksamhetschef, Anna-Karin Åkesson 

Verksamhetschef, Maria Sevestedt 

Verksamhetschef, Karl Palm 

Enhetschef, Frida Einarsson Sundin 

 

Bilaga:  

Riktlinjer för skälig levnadsnivå 
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§ 175 Dnr 2022-000258 739 

Individärende/Sekretess 
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§ 176 Dnr 2022-000222 739 

Positivt bokslut 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningen informerar om de framsteg och positiva händelser som skett 

inom verksamheten under året som varit.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Agnetha Wildros (S), Christer Hallberg (S) och Kristina 

Valtersson (C). 

Beslut 

Vård och – omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 177 Dnr 2022-000003 739 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut föreligger:  

1. Delegationsbeslut VON 2022-12-19 Beslut vård- och 

omsorgsnämnden 2021 - 2022 nämnd 

2. Delegationsbeslut VON 2022-12-19 Attestanslista from. 2022-12-01     

      

Beslut 

Vård och – omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 178 Dnr 2022-000004 739 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden föreligger:  

1. Delgivning VON 2022-12-19 Beslut-2022000604-KS-§ 231 

2. Delgivning VON 2022-12-19 Beslut-2020000039-KS-§ 235 

3. Delgivning VON 2022-12-19 Beslut-2022000082-KS-§ 249 

4. Delgivning VON 2022-12-19 Utveckling hemtjänsttimmar 2017-

2022 

5. Delgivning VON 2022-12-19 Till nämnden för kommunal hälso-och 

sjukvård. Underrättelse om inspektion i ärende med dnr 3.5.1-

47645/2022 

Beslut 

Vård och – omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(20) 
2022-12-19  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 179 Dnr 2022-000005 739 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Karl Palm, informerar om bemanningsläget inom 

hemtjänsten inför jul och nyår.  

Vård- och omsorgsnämnden önskar alla inom förvaltningen en god jul och 

ett gott nytt år.       

 

Beslut 

Vård och – omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 

 


