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§ 101

Dnr 2020-000128 04

Komplettering till budgetberedningen
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och svarar på frågor.
Ekonomerna Anna Lindén och Emmy Wilson närvara under
ärendebehandlingen och svara på frågor.
Sammanfattning
Budgetberedningen har begärt kompletteringar. Kompletteringarna ska vara
skriftliga och budgetberedningen tillhanda senast 30 september.
Vid föredragning av socialnämndens budget 2021 plan 2022-2023 för
budgetberedningen, beslutades uppdra åt socialnämnden att återkomma med
justerade siffror i sina äskanden. Detta med anledning av att verksamhetens
kostnader förändrats som underlaget baserats på.
Bilagor
Bilaga 1 Nytt förslag på äskanden
Bedömning
Det sammanlagda äskandet i budgetförslaget 2021 är totalt ca 38 miljoner
kronor. Den ekonomiska uppföljningen t.o.m. augusti, tertial 2, visar att
fördelningen av kostnaderna förändrats.
Genomgången innebär att socialnämnden kan finansiera en hel del av
kostnadsökningarna genom att förbättringar i verksamheterna skett. Men med
nya kostnadsdrivande enskilda ärenden är socialnämndens äskande högre än
ursprungsförslaget ca 39 miljoner kronor.
Redovisning av förändringarna bifogas i bilagor.
Den reviderade äskandelistan innebär inte att beloppet blir lägre utan
fördelningen blir förändrad samt en ökning med ca 1 miljon kronor.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta:
-
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Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Nicolas Westrup (SD), Therese Åberg (M), Birgitta
Lagerlund (M) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar:
-

Att anta den bifogade reviderade äskandelistan.
Att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

________________
Exp: Akten, ekonomerna, budgetberedningen
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§ 104

Dnr 2020-000094 007

Uppföljning av 2018 års granskningar- Begäran om
remissyttrande angående Revisionsrapport
Ärendet föredras av Verksamhetschef Birgitta Ratcovich.
Sammanfattning
På uppdrag av revisorerna har E&Y genomfört en uppföljning av 2018 års
granskningar.
Resultatet av uppföljningen framgår i bifogad förenklade presentation.
De rekommendationer som lämnades har i stor utsträckning beaktats helt
eller delvis. Men det finns också rekommendationer där styrelse och/eller
nämnd inte har beaktat de rekommendationer som lämnades.
Ett av de granskade områdena inom socialnämndens ansvarsområde har
nedanstående lydelse:
”Granskning av socialnämndens arbete avseende barn och ungdomar i
riskzon för missbruk och beroende Granskningens syfte var att bedöma om
socialnämndens styrning och uppföljning av insatser för barn och ungdomar
i riskzon för missbruk och beroende var ändamålsenlig”.
Nämnden har inte genomfört de rekommendationer som framkom vid
revisonen eller kunnat redovisa vidtagna åtgärder.
Vid granskningen framkommer att socialnämnden har ytterligare områden
som delvis är uppfyllda.
Bedömning och yttrande
Följande åtgärder beslutades av socialnämnden 2019-01-29
 Att definiera samt sammanställa de befintliga interna
samverkansorganen.
 Att de befintliga interna samverkansorganen rapporterar sitt arbete
till socialnämnden och att nämnden ges möjlighet att ge
samverkansorganen uppdrag.
Arbetet påbörjades men har inte slutförts. Förvaltningen har inget
underlag av arbetet att redovisa.
 En analys och utvärdering av insatser för olika målgrupper kopplas
till kvalitetsberättelsen.
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Ingen särskild analys är gjord och målgruppen har inte heller
synliggjorts i kvalitetsberättelsen.
Socialnämnden tar till sig av den riktade kritiken och kommer snarast
genomföra de rekommendationer och de av socialnämnden beslutade
åtgärderna.
Det skall ändå påpekas att genomföra analys och utvärdering av insatser
kommer kräva resurser. F.n. är tjänsten, kvalitetsutvecklare vakant och har
varit det sedan juli. Det kommer troligen dröja ytterligare månader innan
tjänsten är tillsatt. Andra resurser som kan genomföra uppdraget finns inte
att tillgå på förvaltningen.
Övriga områden som är delvis uppfyllda kommer även de att hanteras. En
del av områdena berör flera förvaltningar vilket förhoppningsvis innebär
gemensamma åtgärder där det är möjligt.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta:
-

Att anta ovanstående yttrande samt överlämna detsamma till
kommunrevisionen.
Att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

Yrkanden
Ordförande Therese Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden beslutar:
-

Att anta ovanstående yttrande samt överlämna detsamma till
kommunrevisionen.
Att förklara paragrafen för omedelbart justerad.

________________
Exp: Kommunrevisionen, Akten
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§ 106

Dnr 2020-000123 009

Vaccinering för personal inom vård och omsorg 2020
Ärendet fördras av Katarina Losell, Medicinskt ansvarig sjuksköterska..
Sammanfattning
I augusti 2020 utkom Folkhälsomyndigheten med en rekommendation att
vård- och omsorgspersonal vaccineras mot bland annat säsongsinfluensan.
Detta utifrån både patientsäkerhet och arbetsmiljö.
Ronneby kommun har avtal med Feelgood Företagshälsa och i det avtalet
ingår de rekommenderade vaccinationerna. Kostnaderna finns redovisade
nedan.
Socialnämnden föreslås erbjuda säsongsinfluensavaccin till de medarbetare
som önskar det år 2020.
Bilagor
Bilaga 1: Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg från
Folkhälsomyndigheten.
Bedömning
200813 gick Folkhälsomyndigheten ut med en vägledning för vaccination av
personal, bilaga 1. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och ska bl.a.
vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för
ohälsa eller olycksfall. I detta ingår personalens behov av vaccinationer.
Vårdgivaren har också ett tydligt ansvar för patientsäkerheten, och genom att
erbjuda vaccinationer till personalen kan man minska risken för att patienter
utsätts för smitta.
Dessutom utsätts verksamheten för mindre påverkan i samband med
epidemier och utbrott om
personalen inte smittas.
VRI – vårdrelaterade infektioner är ett infektionstillstånd som patienter och
personal inom vård-och omsorg utsätts för vid behandling, diagnostik eller
omvårdnad. Det är av stor vikt att förebygga VRI för både arbetsmiljön och
patientsäkerheten.
I socialförvaltningen finns flertalet multisjuka och/eller äldre patienter som
har nedsatt immunförsvar och som utsätts för smittrisk om personal arbetar
med endast lite, knappt kännbara symtom. Patienter boende i våra
gruppbostäder, vistas på dagligverksamhet och sysselsättning och/eller har
hemsjukvård (personlig assistans) erbjuds varje år säsongsinfluensavaccin.
Varje år vaccinerar hemsjukvården och sjuksköterskor i socialförvaltningen
omkring 500 patienter totalt mot säsongsinfluensan varav runt 15-20
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patienter bor i en gruppbostad. De som vaccineras är de patienter som finns i
verksamheten november/december när vaccinering sker. Övriga patienter
utsätts för risk om personalen har en infektion och går till arbetet.
Personal utsätts för risk att bli smittad i sitt arbete genom kollegor, patienter
och anhöriga. Vid spridning i en arbetsgrupp kan sjukfrånvaron öka och
patientsäkerheten riskeras genom att vård och omsorg ej tillgodoses fullt ut.
De vaccinationer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar är:
•

Influensa (säsongsinfluensa)

•

Difteri

•

Hepatit B

•

Mässling

•

Röda hund

•

Vattkoppor

Ronneby kommun har avtal med Feelgood Företagshälsa och de erbjuder via
vårt avtal alla dessa vaccinationer.
Kostnad:
•

Säsongsinfluensa = 440 kr/st för utförande och vaccin

Övriga kostar utförandet 609 kr/gg samt:
•

Difteri = 152 kr/vaccin

•

Hepatit B = 245 kr/vaccin

•

Mässing/Röda hund/Vattkoppor = 164 kr/vaccin

I socialförvaltningen arbetar enligt nedan (inom funktionsstöd) totalt 387 st
personer:
•
•
•

Tillsvidare: 238 st = 104 720 kr
Visstidsanställda månadsavlönade: 18 st = 7 920 kr
Visstidsanställda timavlönade: 131 st = 57 640 kr

Vilket innebär att, om alla 387 ska erbjudas att vaccineras mot
säsongsinfluensan, blir det en kostnad av: 170 280 kr.
Ska alla medarbetare erbjudas även de andra vaccinationerna så blir
kostnaden för utförandet:
• Tillsvidare: 238 st = 144 942 kr
• Visstidsanställda månadsavlönade: 18 st = 10 962 kr
• Visstidsanställda timavlönade: 131 st = 79 779 kr
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Totalt om alla erbjuds: 235 683 kr tillkommer gör kostnaden för respektive
vaccin.
Ett erbjudande om vaccinering till all personal är att rekommendera men det
är en stor process med mycket personal om alla vaccin ska erbjudas
innevarande år. Ett första steg är att erbjuda säsongsinfluensa.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås erbjuda säsongsinfluensavaccin till de medarbetare
som önskar det år 2020.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör Birgitta Lagerlund (M), Peter Bowin (V), Nicolas
Westrup (SD), Carina Aulin (SD), Anna-Karin Wallgren (S), Anna Carlbrant
(-), Malin Månsson (S)
Yrkanden
Nicolas Westrup (SD), Anna-Karin Wallgren (SD), Birgitta Lagerlund (M),
Kerstin Haraldsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget. Ordförande Therese
Åberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägg; under förutsättning att
finansieringen sker från Kommunstyrelsens centrala konton. Anna Carlbrant
(-) yrkar bifall till tjänsteförslag med tillägg.
Propositionsordning
Ordförande Therese Åberg (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att socialnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Socialnämnden föreslås erbjuda säsongsinfluensavaccin till de medarbetare
som önskar det år 2020 under förutsättning att finansieringen sker från
Kommunstyrelsens centrala konton.
________________
Exp: Förvaltningschef socialförvaltningen, Medicinskt ansvarig
sjuksköterska, Verksamhetschef för funktionsstöd, Kommunstyrelsen, Akten
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