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§ 1 Dnr 2023-000001 739 

Val av justerare 

 

Beslut 

Vård och – omsorgsnämnden beslutar att utse Agnetha Wildros (S) att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Justering sker digitalt 2023-02-02. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 2 Dnr 2023-000002 739 

Fastställande av dagordning 

 

Beslut 

Vård och – omsorgsnämnden fastställer dagordningen.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 3 Dnr 2023-000027 739 

Information från nämndsordförande  

 

Sammanfattning  

 Ordförande Sara Blixt (M) och nämndsekreterare Frida Berg informerar om 

hur arvodet betalas ut samt hur man ska fylla i eventuell ersättning vid 

nämndsammanträde. 

 

Man informerar om hur fikaavdraget fungerar och att man får anmäla om 

och vad man vill ha för fika på kommande sammanträden.        

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.    

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 4 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 2023-01-12 är 25 

personer.  

  

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet. 

     

Bedömning 

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och 

omsorgsboende. 

 

Rapporten avser redovisade antal 2023-01-12: 

 

Antal personer som väntar på placering 25 

Antal av de ovanstående X personerna:  

Som väntar på somatikboende 17 

Som väntar på demensboende 8 

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.    
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Agnetha Wildros (S) 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.     

 

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 

 

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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§ 5 Dnr 2023-000017 730 

Preliminär budget för 2023 

 

Sammanfattning  

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

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

har de största behoven av vård- och omsorgsinsatser, det innebär att behovet 

av både hälso- och sjukvård samt äldreomsorg kommer öka under den 

närmaste tioårsperioden. Det här är något som självklart även påverkar 

Ronneby kommun och vård- och omsorgsförvaltningen, vilket bl.a. visar sig 

i volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna.  

 

Inför 2023 har nämnde fått en utökad budgetram med 27 mnkr, pengar som 

är välbehövliga då vår verksamhet växer.  

 

I arbetet med internbudget 2023 har nämnden ännu en gång äskat om utökad 

ram på 14,3 mnkr, då vi inte med säkerhet vet om det kommer tillskjutas 

statliga medel även 2023, det här äskandet avslogs även den här gången.  

     

Bedömning 

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

vår utökade budgetram, då vi känner av det ökade behovet hos 

kommunmedborgarna av våra insatser. Tack vare den utökade budgetramen 

har vi dock större möjligheter att det här året hålla vår budget.  

 

I budget 2023 har vi tilldelats:  

 

 153 mnkr till köp av boendedygn, vilket beräknas att täcka en 

beläggningsgrad på ca 97 %. Vi befinner oss i dagsläget på en 

beläggningsgrad mellan 97 % och 98 %.  

 

129 mnkr till köp av hemtjänsttimmar, volymutvecklingen av 

hemtjänsttimmarna planade ut under hösten, håller timmarna sig på 

nuvarande nivå hela 2023 ska budget för köp av hemtjänsttimmar hålla.  
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Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden; 

 

 Besluta om budget 2023 enligt förslag 

      

Deltar i debatten 

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

Rydén (S), Göran Ohlsson (S), Pia Zickbauer Svabre (S), Martin Moberg 

(S), Carina Aulin (SD) Agnetha Wildros (S) 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.     

      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar fastställa budget 2023 enligt förslag. 

 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Maria Appelskog 

Verksamhetschef, Maria Sevestedt  

Verksamhetschef, Karl Palm 

Verksamhetschef, Anna-Karin Åkesson  

Kontaktekonom, Jane Wennerdahl Nilsson  

Ekonomihandläggare, Kristina Glimmeborn 

Ekonomihandläggare, Ann-Charlotte Johansson  

LOV-samordnare/kvalitetsutvecklare, Isabelle Corneliusson  

Kvalitetsutvecklare/verksamhetsutvecklare, Bodil Evaldsson  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Katarina Losell 
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§ 6 Dnr 2023-000012 739 

Preliminärt Bokslut 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningen avslutar 2022 med ett underskott på 24,7 mnkr, ett resultat 

som ligger på samma nivå som 2021 

Förvaltningens stora utmaning under 2022 liksom 2021 har varit 

volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna, som dock planade ut under 

hösten, samt kostnaderna kopplat till pandemin.  

 

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 samt äldreomsorg kommer öka under 

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

Ronneby kommun och vård- och omsorgsförvaltningen, vilket bl.a. visar sig 

i volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna.  

 

Volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna är en delvis ej påverkbar faktor 

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

som bedöms ha behov av det. Förvaltningen har under året genomfört en 

analys av utvecklingen av hemtjänsttimmarna för att säkerställa att 

förvaltningen inte har en för generös tillämpning av lagen jämfört med 

övriga kommuner. Efter analysen vidtogs vissa åtgärder och under hösten 

planade utvecklingen av hemtjänsttimmarna ut.  

 

            Vi avslutar 2022 med följande: 

             

 Verksamhetsområdet hemtjänst genererar ett underskott på 2,4 mnk 

exkl. covid kostnader. 
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 Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård samt myndighetskontoret 

har en budget i balans. 

 

 Verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende har en fortsatt 

ekonomisk utmaning framför sig och genererar ett underskott på 7,5 

mnkr exkl. covid kostnader.  

 

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att; 

- Notera bokslut 2022 till dagens protokoll. 

- Fastställa bokslutskommentarerna i årsredovisningen.  

 

Deltar i debatten 

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

Zickbauer Svabre (S), Carina Aulin (SD), Jörgen Nilsson (V), Tommy 

Persson (S), Agnetha Wildros (S) 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.     
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att; 

- Notera bokslut 2022 till dagens protokoll. 

- Fastställa bokslutskommentarerna i årsredovisningen.  

________________ 

Exp: 

Verksamhetschef Maria Sevestedt  

Verksamhetschef Karl Palm 

Verksamhetschef Anna-Karin Åkesson  

Kontaktekonom Jane Wennerdahl Nilsson  

Ekonomihandläggare Kristina Glimmeborn 

Ekonomihandläggare Ann-Charlotte Johansson  

Akten 

 

Bilagor:  

Resultaträkning bokslut 2022 VoO 

Årsredovisning (Vård- och omsorgsnämnden) 

Måluppfyllelse 2022 

 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(44) 
2023-01-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 7 Dnr 2023-000013 739 

Kompletteringsäskande för investeringsmedel 

 

Sammanfattning  

Förvaltningen har under 2022 inte haft möjlighet att förbruka samtliga 

beviljade investeringsmedel. Kvarvarande medel enligt bilaga önskar därför 

förvaltningen kompletteringsäska till 2023.  

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att; 

- Godkänna förvaltningens kompletteringsäskande.  

 

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 förvaltningens kompletteringsäskande.  

________________ 

Exp: 

Verksamhetschef Maria Sevestedt  

Verksamhetschef Karl Palm 

Verksamhetschef Anna-Karin Åkesson  

Kontaktekonom Jane Wennerdahl Nilsson  

Akten 

  

Bilaga:  

Kompl budget investeringar 2023 VoF 
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§ 8 Dnr 2023-000039 739 

Ej förbrukade statsbidrag 2022 vid vård- och 
omsorgsförvaltningen med anhållan om rätt till 
disposition av medlen 2023  

 

Sammanfattning  

Av statsbidraget ”God och nära vård” finns 272 056kr kvar, dessa medel 

önskar förvaltningen få föra över till 2023. Kvarvarande medel kommer 

användas till Metodutvecklingsrummet på Vidablick.  

Bedömning 

Förvaltningen önskar nyttja kvarstående medel till följande:  

 

1. Betalning av kvarvarande fakturor som inkommer 2023, kopplat till 

metodrummet på Vidablick. Alla beställningar av varor som gjorts till 

metodrummet på Vidablick är inte levererade och fakturerat från 

leverantörer.  

 

2. Planering och uppstart av utbildningar i metodrummet samt komplettering 

av förbrukningsmaterial.  

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta att; 

- Bifalla disposition av ej förbrukat statsbidrag kopplat till ”God och nära 

vård”   

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 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.     
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bifalla disposition av ej förbrukat 

statsbidrag kopplat till ”God och nära vård”   

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Maria Appelskog 

Verksamhetschef Maria Sevestedt  

Verksamhetschef Karl Palm 

Verksamhetschef Anna-Karin Åkesson  

Kontaktekonom Jane Wennerdahl Nilsson  

Ekonomihandläggare Kristina Glimmeborn/Ann-Charlotte Johansson 

LOV-samordnare/kvalitetsutvecklare, Isabelle Corneliusson 

Akten 
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§ 9 Dnr 2023-000043 739 

Statsbidrag för 2023 - Återhämtningsbonus, 
Äldreomsorgslyftet samt Motverka ensamhet bland 
äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom 

 

Sammanfattning  

Socialstyrelsen har påbörjat att utlysa stadsbidrag för 2023. Utlysning för 

Återhämtningsbonus har kommit och förvaltningen har för avsikt att söka 

detta stadsbidrag.  

Även Äldreomsorgslyftet samt Motverka ensamhet bland äldre och för ökad 

kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom avser 

förvaltningen söka när de utlyses.  

 

Bedömning 

 Återhämtningsbonus 2023- Främja ett hållbart arbetsliv inom vård 

och omsorg 

 

Socialstyrelsen har tidigare fördelat statsbidrag till regioner och kommuner 

för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för personal inom 

hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende 

omsorg om äldre personer. Förvaltningen sökte utifrån två projekt och 

beviljades medel 2022 med koppling mot en personcentrerad vård genom 

nya arbetssätt och utveckling av de befintliga inom hälso- och 

sjukvårdsorganisationen samt mot upprättande av resurspool samt strukturen 

och processerna kopplat till bemanning. 

Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart 

arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter och kan sökas för 

kostnader avseende projekt som innebär att verksamheten prövar nya eller 

vidareutvecklar befintliga arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller 

för att långsiktigt stärka arbetsmiljön.  
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Även följande stadsbidrag har förvaltningen för avsikt att ansöka om och i så 

fall när Socialstyrelsen utlyser dessa:  

 

 Äldreomsorgslyftet 2023-  

8 medarbetare läser uppdragsutbildningen till undersköterska med stöd av 

detta stadsbidrag idag. Behov av fortsatta medel för att dessa ska kunna 

examineras enligt plan sommaren 2023. 

 

 Motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och 

omsorgen om personer med demenssjukdom 2023-  

 

Medlen är tänkt att bland annat kunna användas till att utveckla mötesplatser 

och sociala aktiviteter samt eventuellt kunna möjliggöra den uppsökande och 

förebyggande verksamheten för äldre personer.  

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsens 

arbetsutskott att:  

 Godkänna rekvirering samt ansökan för ovan nämnda stadsbidrag när 

det utifrån Socialstyrelsen är möjligt.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 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 föreslå kommunstyrelsens 

arbetsutskott att godkänna rekvirering samt ansökan för ovan nämnda 

stadsbidrag när det utifrån Socialstyrelsen är möjligt.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förvaltningschef, Maria Appelskog 

Verksamhetschef Maria Sevestedt  

Verksamhetschef Karl Palm 

Verksamhetschef Anna-Karin Åkesson  

Kontaktekonom Jane Wennerdahl Nilsson  

Akten  
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§ 10 Dnr 2023-000010 739 

LOV-ersättning 2023 

 

Sammanfattning  

Enligt vård- och omsorgsnämndens beslut om ersättningsnivåer för LOV kan 

vård- och omsorgsnämnden varje år justera ersättningen med hänsyn till 

förändringar i kostnadsläget avseende personalkostnader och övriga 

kostnader samt eventuella ändringar i resursfördelningen på grund av 

politiska beslut.  

 

Ersättningen till leverantören baseras på egenregins internbudget för 

innevarande år.  

Bedömning 

Förslag om LOV-ersättning för 2023 för vård- och omsorgsboende och 

hemtjänst i egen och privat regi enligt nedan: 

 

Vård- och omsorgsboende 

  Boende > 30 lägenheter Boende < 30 lägenheter 

  Egen regi Privat regi Egen regi Privat regi 

Somatik 1338 2133 1523 2333 

Demens 1602 2342 1787 2543 

Tomrum 36 551 36 551 

Parboende/somatik 872 1377 1057 1578 

Parboende/demens 1010 1526 1212 1745 

 

Hemtjänst, egen regi 

  

 

 

 

 

  Tätort Landsbygd 

Omvårdnad 421 454 

Service 384 415 
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Hemtjänst, privat regi (exklusive momskompensation) 

Om ett bolag endast tillhandahåller insatser såsom service och/eller städ 

och tvätt så fakturerar de kommunen med moms på fakturan. Då utgår 

ersättning exklusive momskompensation.   

  Tätort Landsbygd 

Omvårdnad 453 487 

Service 415 447 

 

 

Hemtjänst, privat regi (inklusive momskompensation) 

Om bolaget även utför omvårdnadsinsatser så utgår ersättning inklusive 

momskompensation, detta då de inte får fakturera moms. 

 

  Tätort Landsbygd 

Omvårdnad 476 511 

Service 436 469 

 

 

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att: 

 

 Godkänna LOV-ersättning för 2023 för vård- och omsorgsboende 

och hemtjänst.  

 Ersättningen skall gälla från 2023-01-01.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Kristina Rydén (S), Jörgen 

Nilsson (V), Kristina Valtersson (C), Agnetha Wildros (S) och Tommy 

Persson (S). 
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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: 

- Godkänna LOV-ersättning för 2023 för vård- och omsorgsboende 

och hemtjänst.  

- Ersättningen skall gälla från 2023-01-01 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Maria Appelskog 

Verksamhetschef, Maria Sevestedt  

Verksamhetschef, Karl Palm 

Verksamhetschef, Anna-Karin Åkesson  

Kontaktekonom, Jane Wennerdahl Nilsson  

LOV-samordnare/kvalitetsutvecklare, Isabelle Corneliusson 

Ekonomihandläggare, Ann-Charlotte Johansson/Kristina Glimmeborn  
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§ 11 Dnr 2023-000008 730 

Riktlinje för verksamhetsuppföljning 

 

Sammanfattning  

Vid utförd verksamhetsuppföljning under hösten 2022 har tjänstemän 

uppmärksammat att riktlinjen för verksamhetsuppföljning, som antogs av 

dåvarande äldrenämnden 2018-11-14 samt ändrades vid vård- och 

omsorgsnämndens sammanträde 2021-04-29, behöver revideras.    

Bedömning 

Årsredovisningen av föregående års verksamhetsuppföljning föreslås ändras 

till att utföras i januari/februari istället för i maj/juni.  

 

Resultatberättelse har tagits bort, i enlighet med vård- och omsorgsnämndens 

beslut under sammanträde 2022-11-30. 

 

I övrigt har vissa redaktionella ändringar gjorts.   

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att: 

 Besluta om att anta föreslagen riktlinje för verksamhetsuppföljning, 

enligt revidering ovan.  

 

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.     
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagen riktlinje för 

verksamhetsuppföljning, enligt revidering ovan.  

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Maria Appelskog  

Verksamhetschef, Maria Sevestedt  

Verksamhetschef, Karl Palm 

Verksamhetschef, Anna-Karin Åkesson  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Katarina Losell  

LOV-samordnare/kvalitetsutvecklare, Isabelle Corneliusson  

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare, Bodil Evaldsson  

 

Bilagor: 

Bilaga 1 – Riktlinje verksamhetsuppföljning - antagen 2021-04-29. 

Bilaga 2 – Riktlinje verksamhetsuppföljning - förslag 2023-01-04. 
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§ 12 Dnr 2023-000014 739 

Redovisning av internkontrollen för 2022 

 

Sammanfattning  

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 5 kap. SOSFS 

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

och omsorgsförvaltningens verksamhet. 

 

Internkontroll 2022 innehåller följande kontrollpunkter där medicinskt 

ansvaring sjuksköterska, kvalitets- och verksamhetsutvecklare och LOV-

samordnare/kvalitetsutvecklare har genomfört kontrollerna: 

 

 Avvikelser  

 Sekretess 

 Introduktion av ny personal 

 Hot och våld i ordinärt boende 

 Genomförandeplaner 

 Läkemedelskontroll 

 Basal hygien 

 

 

Närmare beskrivning finns i bifogat underlag 

      

Bedömning 

LOV-samordnare/kvalitetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och 

kvalitets- och verksamhetsutvecklare föreslår att de kontroller med väsentlig 

avvikelse följer med i 2023 års internkontrollplan och att de med ingen 

väsentlig avvikelse avslutas.  

 

 Avvikelser, Väsentlig avvikelse.  

 Sekretess, Ej väsentlig avvikelse. 

 Introduktion av ny personal, Ej väsentlig avvikelse. 

 Hot och våld i ordinärt boende, Väsentlig avvikelse. 

 Genomförandeplaner, Väsentlig avvikelse. 

 Läkemedelskontroll, Väsentlig avvikelse.  
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Förslag till beslut 

  Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård-och omsorgsnämnden: 

- Att anta internkontrollens resultat till protokollet 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kristina Rydén (S), Agnetha Wildros (S) 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 anta internkontrollens resultat till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Maria Appelskog  

Verksamhetschef, Maria Sevestedt  

Verksamhetschef, Karl Palm 

Verksamhetschef, Anna-Karin Åkesson  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Katarina Losell  

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare, Bodil Evaldsson 

LOV-samordnare/kvalitetsutvecklare, Isabelle Corneliusson  

 

Bilaga: 

Internkontrollen 2022 
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§ 13 Dnr 2022-000129 040 

Merkostnader för covid-19 för andra halvåret 2022 

 

Sammanfattning  

Frågeställning har inkommit från privat utförare gällande om och hur 

merkostnader för covid-19 ska ersättas för andra halvåret 2022. Samma 

frågeställning ställdes gällande hela år 2021 där utredning utfördes som föll 

ut i SKR:s rekommendation om att redovisa samtliga leverantörers och 

verksamhetsområdens merkostnader gällande covid-19 för 2021 innan 

bedömning kunde göras om ekonomisk ersättning, för att därefter besluta om 

de var rimliga. Beslut togs sedan av vård- och omsorgsnämnden 2022-03-30 

om att betala ut merkostnader gällande covid-19 för 2021 till de privata 

utförarna Attendo och 1:a Omtanken enligt då redovisade kostnader. 

Merkostnader gällande covid-19 för 2021 för egen regi särredovisades i 2021 

års bokslut.  

 

Samma frågeställning ställdes även för första halvåret 2022 där beslut togs 

på vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2022-08-31 om att betala ut 

ersättning till Attendo och 1:a Omtanken enligt då redovisade kostnader. 

Merkostnader gällande covid-19 för 2022 för egen regi har särredovisats i 

2022 års bokslut.   

 

I ursprunglig utredning gjordes bedömningen att merkostnader gällande 

covid-19 för 2021 för verksamhetsområdena i egen regi inte medfört några 

andra ekonomiska konsekvenser än att underskott redovisats. Utifrån denna 

aspekt bedömdes att egen regi på sätt och vis blivit kompenserade för sina 

merkostnader gällande covid-19 för 2021. Vidare bedömning gjordes om att 

utförarna i privat regi riskerade att få ekonomiska konsekvenser om de inte 

skulle bli ersatta för sina merkostnader gällande covid-19 för 2021.  

 

Slutligen åberopades 2 kap. 3 § kommunallagen (KL) om att kommuner och 

regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl 

för något annat. Utifrån detta beslutades att betala ut merkostnader gällande 

covid-19 för 2021 till de privata utförarna, då vård- och 

omsorgsförvaltningens verksamhetsområden i egen regi enligt ovan ansågs 

ha blivit kompenserade för sina merkostnader gällande covid-19 för 2021. 
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I skrivande stund finns inga indikationer på att statsbidrag för merkostnader 

gällande covid-19 för andra halvåret 2022 kommer att kunna sökas och 

därmed inte heller erhållas.  

 

Tillvägagångssättet i egen regi om att särredovisa merkostnader gällande 

covid-19 har fortsatt även under andra halvåret av 2022. Vård- och 

omsorgsförvaltningens merkostnader för covid-19, som har särredovisats, 

har uppgått till 2,5 miljoner för andra halvåret 2022.  

 

De privata utförarna inom vård och omsorg i Ronneby kommun har 

redovisat följande merkostnader gällande covid-19 för andra halvåret 2022: 

 

            Attendo – 105 000 kronor.  

            1:a Omtanken – 310 200 kronor.      

 

Bedömning 

Vård- och omsorgsförvaltningen har erhållit redovisning av merkostnader 

gällande covid-19 för andra halvåret 2022 från både egen regi och privat 

regi, vilket är i linje med SKR:s rekommendation i tidigare utredning som 

anses relevant även i detta ärende. 

 

Den bedömning som gjordes i tidigare utredning gällande 

likställighetsprincipen enligt 2 kap 3 § kommunallagen (KL) görs fortsatt, då 

tillvägagångssättet för egen regi om särredovisning gällande merkostnader 

för covid-19 har fortsatt även för andra halvåret 2022.  Merkostnader 

gällande covid-19 för andra halvåret 2022 för verksamhetsområdena i egen 

regi har inte medfört några andra ekonomiska konsekvenser än att underskott 

redovisats. Utifrån denna aspekt har de på sätt och vis blivit kompenserade 

för sina merkostnader gällande covid-19 för andra halvåret 2022. Utifrån 

detta ska även de privata utförarna bli kompenserade för sina merkostnader 

gällande covid-19 för andra halvåret 2022.  

 

De merkostnader gällande covid-19 för andra halvåret 2022, som har 

redovisats av de privata utförarna, kan anses rimliga i förhållande till de 

merkostnader gällande covid-19 för andra halvåret 2022 som vård- och 

omsorgsförvaltningens verksamhetsområden i egen regi har redovisat.  
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Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att: 

 

 Betala ut ersättning för merkostnader gällande covid-19 för andra 

halvåret 2022 till Attendo och 1:a Omtanken, enligt redovisade 

kostnader.    

 

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 betala ut ersättning för 

merkostnader gällande covid-19 för andra halvåret 2022 till Attendo och 1:a 

Omtanken, enligt redovisade kostnader.    

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Maria Appelskog 

Verksamhetschef, Maria Sevestedt  

Verksamhetschef, Karl Palm 

Verksamhetschef, Anna-Karin Åkesson  

Lov-samordnare/kvalitetsutvecklare, Isabelle Corneliusson 

Ekonom, Jane Wennerdahl Nilsson  
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§ 14 Dnr 2023-000022 739 

Val av ledamöter till Kommunala seniorrådet 2023-2026 

 

Sammanfattning  

Vård och- omsorgsnämnden har i ärendet att förrätta val av ledamöter till 

kommunala seniorrådet för perioden 2023-01-01-2026-12-31.       

 

Bedömning 

Vård- och omsorgsnämnden ska utse tre ledamöter till rådet, varav en utses 

till ordförande och en till vice ordförande i rådet. Enligt Kommunala 

seniorrådets reglemente § 3 ska vård och – omsorgsnämndens ordförande 

samt andre vice ordförande utses som ledamöter i rådet.      

 

Förslag till beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden utser en ledamot som tillsammans med 

ordförande och 2:e vice ordförande ska ingå i kommunala seniorrådet 

perioden 2023-01-01-2026-12-31.    

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Eva Roslund (M). 

 

Yrkanden 

Eva Roslund (M) yrkar att Sara Blixt (M), Carina Aulin (SD) och Rebecka 

Jirle (S) ska ingå i kommunala seniorrådet.    

 

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på Eva Roslunds (M) yrkande 

och finner att nämnden bifaller detsamma.         
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden utser Carina Aulin (SD) att tillsammans med 

ordförande Sara Blixt (M) och 2:e vice ordförande Rebecka Jirle (S) ingå i 

kommunala seniorrådet perioden 2023-01-01-2026-12-31. 

Sara Blixt (M) utses till ordförande i kommunala seniorrådet.  

Rebecka Jirle (S) utses till vice ordförande i kommunala seniorrådet.  

Carina Aulin (SD) utses som ledamot i kommunala seniorrådet.  

________________ 

Exp: 
Akten  
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§ 15 Dnr 2023-000011 739 

Uppräkning av avgifterna för 2023 

 

Sammanfattning  

Avgifterna inom vård- och omsorgsnämnden justeras årligen utifrån 

procentuella ändringar i prisbasbeloppet. Även justering i förbehållsbeloppet 

sker utifrån ändring i prisbasbeloppet och grundar sig i lagen om 

förbehållsbelopp. Beslut om årliga justeringar fattas av Vård- och 

omsorgsnämnden. 

 

Alla föreslagna ändringar gällande 2023 står med röd skrift i den bifogade 

Författningssamlingen och de borttagna gällande 2022 är överstrukna.  

Bedömning 

Avgifterna inom vård- och omsorgsnämnden samt förbehållsbeloppet 

justeras årligen procentuellt utifrån ändringar i prisbasbeloppet. Beslut om de 

nya avgifterna samt från när dessa skall gälla fattas av vård- och 

omsorgsnämnden. Övriga ändringar hänskjuts till Kommunfullmäktige. 

 

Prisbasbeloppet har från 2022 ökat från 48 300 till 52 500 för 2023. Här med 

har avgifterna procentuellt ökat med 8.71 %. 

 

Maxtaxan är det månadsbelopp som man betalar som mest, oavsett vad man 

har i pension och vad man har för tillgångar. Enligt socialtjänstlagen (SoL) 

får den enskildes avgifter för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans 

med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första stycket 1 och 2 hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till högst det fastställda 

högkostnadsskyddet enligt SoL.  

 

Maxtaxa = Gräns för antal timmar för reducering.   

 Timpris 

 

Förändring av text under rubriken reducering av frånvaro justeras utifrån att 

beräkningar inte längre kan utföras som tidigare. Detta på grund av ändrat 

verksamhetssystem gällande avgifter. Förändringen innebär ett gynnande 

beslut för den enskilde.  
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Förslag till beslut 

  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

 att godkänna den årliga procentuella ökningen av Avgifterna 

inom vård- och omsorgsnämnden för 2023 utifrån prisbasbelopp 

och att dessa ska gälla från 2023-02-01. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 

 att godkänna borttagning enligt markerad text under rubriken 

reducering vid frånvaro. 

 

 

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 den årliga procentuella ökningen av Avgifterna 

inom vård- och omsorgsnämnden för 2023 utifrån prisbasbelopp 

och att dessa ska gälla från 2023-02-01. 

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta: 

 att godkänna borttagning enligt markerad text under rubriken 

reducering vid frånvaro. 

 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

Förvaltningschef, Maria Appelskog 

Verksamhetschef, Maria Sevestedt  

Verksamhetschef, Karl Palm 

Verksamhetschef, Anna-Karin Åkesson  

Enhetschef, Myndighetskontoret, Frida Einarsson Sundin 

Avgiftshandläggare, Annika Sandin  
Akten  
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Bilaga:  

Förslag till Författningssamling ”Avgifter inom vård- och omsorgsnämnden” för 

2023.  
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§ 16 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.  

 

Riktlinjerna för skälig levnadsnivå presenterades på vård- och 

omsorgsnämnden i december 2022. Vård- och omsorgsnämnden beslutade 

att återremittera ärendet till förvaltningen för revidering. 

 

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.  
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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.”  

 

Riktlinjerna för skälig levnadsnivå presenterades på vård- och 

omsorgsnämnden i december 2022.  

 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade att återremittera ärendet till  

förvaltningen för revidering av bilaga gällande riktlinjer för skälig  

levnadsnivå. 

 

Justeringarna är nu ändrade enligt önskemål från vård- och 

omsorgsnämnden.  

Förslag till beslut 

Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta: 

- Att anta den revidering som justerats gällande riktlinjer för skälig 

levnadsnivå enligt bilaga.  

 

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 den revidering som justerats 

gällande riktlinjer för skälig levnadsnivå enligt bilaga 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, Maria Appelskog 

Verksamhetschef, Anna-Karin Åkesson 

Verksamhetschef, Maria Sevestedt 

Verksamhetschef, Karl Palm 

Enhetschef, Frida Einarsson Sundin 

Akten  
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§ 17 Dnr 2023-000009 739 

Redovisning av HME-enkäten 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun följer upp medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen 

vartannat år. Mätningen görs via en så kallad HME-enkät (hållbart 

medarbetarengagemang) som personalenheten administrerar. Enkäten 

skickas ut via mail till samtliga medarbetare som har en månadsanställning i 

Ronneby kommun, alla svar är anonyma.  

Under November månad skickades enkäten ut och det sammanställda svaret 

kom cheferna till del i början av December. Har färre än 5 medarbetare på en 

arbetsplats besvarat enkäten görs ingen sammanställning, bedömningen är att 

det då är svårt att bevara anonymiteten.  

Samtliga chefer ska innan januari månads slut, ha presenterat resultatet för 

sina medarbetare samt fört en dialog gällande vad som ev skulle kunna öka 

trivseln på arbetsplatsen.  

Förvaltningen hade önskat en något högre svarsfrekvens än 63%, men 

frekvensen är på samma nivå som förra gången enkäten skickades ut. Ett 

arbete kommer påbörjas för att öka svarsfrekvensen vid nästa enkät.  

      

Bedömning 

Sedan 2020, då enkäten senast skickades ut, har förvaltningen hanterat stora 

utmaningar som pandemi samt två stora utredningar som genererat medial 

uppmärksamhet. Ledningsgruppen var därför förberedd på ett något lägre 

resultat jämfört med 2020, överraskande nog visade resultatet av enkäten på 

ett bättre resultat, en ökad trivsel. 
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Som förvaltningschef känner jag mig oerhört stolt över förvaltningens 

chefsled som har lyckats bibehålla trivsel och motivation på arbetsplatserna 

trots de stora utmaningar vi hanterat sedan 2020.       

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta att; 

- Ta informationen till dagens protokoll 

     

Deltar i debatten 

I debatten deltar orsförande Sara Blixy (M), Jörgen Nilsson (V), Pia 

Zickbauer Svabre (S), Agnetha Wildros (S) och Carina Aulin (SD).  

 

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: 
Förvaltningschef, Maria Appelskog 

Verksamhetschef, Anna-Karin Åkesson 

Verksamhetschef, Maria Sevestedt 

Verksamhetschef, Karl Palm 

Kontaktekonom, Jane Wennerdahl Nilsson 

Ekonomihandläggare, Ann-Charlotte Johansson/Kristina Glimmeborn 

LOV-samordnare/kvalitetsutvecklare, Isabelle Corneliusson 

Akten  
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§ 18 Dnr 2023-000015 739 

Information från förvaltningen 2023 

 

Sammanfattning  

Maria Sevestedt informerar om:  

- Uppstart av nya året där man nu ser över om vad som 

behöver prioriteras respektive dra ned på inom 

verksamheten.  

- Semesterrekryteringen är igång och man har redan nu 

börjat anställa personal till sommaren.  

- Det är ett hårt tryck på verksamheten men man jobbar för 

att det ska bli bättre.  

 

Anna-Karin Åkesson informerar om: 

- Ett nytt projekt som kallas ”Karlshamns piloten” ska starta 

upp. Det omfattar god och nära vård, planen är att 

projektet ska vara implementerat den 6 mars.  

- Nytt verksamhetssystem ”HSL Lifecare” implementeras 

nu där samtliga journaler och dokument behöver flyttas 

från det gamla systemet till det nya.  

- Rehabiliteringsenheten har förnärvarande ingen chef. 

Therese Fast kommer tillbaka som chef för 

rehabiliteringsenheten.  

- Har sagt upp lokaler och ska ha ett möte gällande lokaler, 

forma ett nytt arbetssätt.   

 

Karl Palm informerar om: 

- Tre nya enhetschefer har tillkommit inom hemtjänsten. 

- Man jobbar med att fastställa en målbild och planerar för 

hur man kan nå kommande mål.  

- Rekrytering av planerare – utbildningsplan för 

kompetenshöjande  

- Flera chefer har fått nya områden inom hemtjänsten under 

2022.  
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Deltar i debatten 
 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M) och Agnetha Wildros (S).  

 

Beslut 

Vård och – omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till dagens 

protokoll.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 19 Dnr 2023-000004 739 

Delegationsbeslut  

 

Sammanfattning  

 Följande delegationsbeslut föreligger:  

1. Delegationsbeslut VON 2023-01-25 Attestantlista gäller fr.om 2023-

01-01 

2. Delegationsbeslut VON 2023-01-25 Beslut vård- och 

omsorgsnämnden 2021 - 2022 nämnd 

3. Delegationsbeslut VON 2023-01-25 Attestanslista gäller from. 2023-

01-10 

   

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 20 Dnr 2023-000005 739 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

 Följande delgivningsärenden föreligger:    

 

1. Delgivning VON 2023-01-25 Meddelande 15/2022 – 

Överenskommelse Insatser inom psykisk hälsa och suicidprevention 

2. Delgivning VON 2023-01-25 15-2022-Overenskommelse-

Psykiskhalsa-Suicidprevention 

3. Delgivning VON 2023-01-25 Beslut-2022000568-KS-§ 284 

4. Delgivning VON 2023-01-25 Beslut-2021000743-KS-§ 289 

5. Delgivning VON 2023-01-25 Beslut-2022000308-KS-§ 293 

6. Delgivning VON 2023-01-25 Utveckling hemtjänsttimmar 2017-

2022 

7. Delgivning VON 2023-01-25 RBY manuell fördelning 

nämndsordförande till förvaltningschef 

8. Delgivning VON 2023-01-25 RBY nämnd till fc 

9. Delgivning VON 2023-01-25_ 2022_01245 Överenskommelse 

angående ansvarsfördelning och rutin för kostnadsersättning för fort 

423109_1_1 

 

   

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 21 Dnr 2023-000006 739 

Övrigt 

 

Sammanfattning  

 Pia Zickbauer Svabre (S) lyfter en fråga om kontaktpolitikerlista.  

 

Sara Blixt (M) svarar.  

 

Agnetha Wildros (S) ställer en fråga om utbildning inom nämnden.  

 

Förvaltningschef, Maria Appelskog och Sara Blixt (M) svarar.  

     

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.  

 

________________ 

Exp: 

Akten 

 


