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§ 1 Dnr 2021-000002 739 

Fastställande av dagordning 

 

Beslut 

Kommunala pensionsrådet beslutar att fastställa dagordningen utan 

justeringar. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 2 Dnr 2021-000003 739 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunala pensionsrådet beslutar att utse Eva Holmberg (SPF) att jämte 

ordförande Anders Lund (M) justera dagens protokoll. Justering sker digitalt 

2021-06-03. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 3 Dnr 2021-000012 040 

Internbudget 2021 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Maria Appelskog informerar om hur de 14,4 mnkr som 

förvaltningen fått i statsbidrag kommer fördelas.    

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Jan-Eric Wildros (S) och 

Eva Holmberg (SPF). 

Beslut 

Kommunala pensionsrådet beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 4 Dnr 2021-000107 040 

Tertial 1, T1 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Maria Appelskog redovisar rapporten för Tertial 1, T1.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Jan-Eric Wildros (S). 

Beslut 

Kommunala pensionsrådet beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 5 Dnr 2021-000087 041 

Förslag till budgetdirektiv 2022 

 

Sammanfattning  

Kommunala pensionärsrådet har fått ta del av nämndens förslag på 

budgetdirektiv för 2022. Ordförande Anders Lund (M) och förvaltningschef 

Maria Appelskog svarar på frågor.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Eva Holmberg (SPF). 

Beslut 

Kommunala pensionsrådet beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 6 Dnr 2020-000154 730 

Förslag på riktlinjer för biståndsbedömning till vård- 
och omsorgsboende/ /definiera skälig levnadsnivå  

Ordförande Anders Lund (M) och förvaltningschef Maria Appelskog svarar 

på frågor. 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden gav i uppdrag till förvaltningen 2020-05-27 att 

återkomma till nämndens sammanträde i augusti med förslag på riktlinjer för 

biståndsbedömning för vård- och omsorgsboende. Vid augustisammanträdet 

fick förvaltningen anstånd med uppdraget till nämndens sammanträde i 

december. Vid december sammanträdet beslutade nämnden att vidga 

uppdraget till att omfatta vad begreppet ”skälig levnadsnivå” innebär vid 

beslut vård- och omsorgsboende i Ronneby kommuns vård- och 

omsorgsförvaltning.   

Den föreslagna riktlinjen avser alla beslut om vård- och omsorgsboende 

inom vård och omsorgsförvaltningens verksamhet. Biståndet vård- och 

omsorgsboende utgår alltid utifrån en individuell bedömning. Den sökande 

har alltid rätt att få sitt individuella behov prövat oavsett riktlinjer. 

 

Bedömning 

Vård- och omsorgsnämnden gav i uppdrag till förvaltningen 2020-05-27 att 

återkomma till nämndens sammanträde i augusti med förslag på riktlinjer för 

biståndsbedömning för vård- och omsorgsboende. Vid augustisammanträdet 

fick förvaltningen anstånd med uppdraget till nämndens sammanträde i 

december. Vid december sammanträdet beslutade nämnden att vidga 

uppdraget till att omfatta vad begreppet ”skälig levnadsnivå” innebär vid 

beslut vård- och omsorgsboende i Ronneby kommuns vård- och 

omsorgsförvaltning.   

Den föreslagna riktlinjen avser alla beslut om vård- och omsorgsboende 

inom vård och omsorgsförvaltningens verksamhet. Biståndet vård- och 

omsorgsboende 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.”  

 

Vidare i prop. 1996/97:124: ” Huvudinriktningen när det gäller omsorger om 

äldre och personer med olika slags funktionshinder är att förstärka 
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möjligheterna till eget boende. Detta bör vara utgångspunkten även i de fall 

den enskilde har omfattande behov av tillsyn, omvårdnad och vård. När 

behovet av tillsyn eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan 

tillgodoses i det egna hemmet bör det finnas möjligheter att flytta till en 

särskild boendeform.”  

 

Grunden till biståndsbedömningen för vård- och omsorgsboende står i 

socialtjänstlagen 5 kap. § 5 ”Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer 

för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.” 

 

Förslag till riktlinje samt checklista bifogas i bilaga ”Riktlinjer för 

biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende”  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Eva Holmberg (SPF) och 

Christel Svensson (SKPF). 

Beslut 

Kommunala pensionsrådet beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Bilaga 1: Riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende 

Exp: Akten 
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§ 7 Dnr 2021-000100 000 

Införande av digital tillsyn i förvaltningen 

Förvaltningschef Maria Appelskog föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Välfärdsteknik är ett nationellt prioriterat område där digitalisering ingår. 

Införandet av välfärdsteknik i Sverige är utbrett, många av landets 

kommuner har i dag infört digital fjärrtillsyn som är en del av 

välfärdstekniken. 

Genom stimulansmedel 2018 köptes kameror in till vård- och 

omsorgsboende i Ronneby kommun då lagstiftningen är mångfasetterad 

bromsades införandet då det framkom att inga kameror kunde installeras hos 

omsorgstagare som inte kan ge samtycke.  

Vid införande av digital tillsyn krävs ett samtycke från omsorgstagare som 

ska vara väldokumenterat och det val som hen gör ska enkelt kunna 

förändras. Det samtycke som generellt skulle kunna användas då 

omsorgstagaren inte själv kan lämna sitt uttryckliga samtycke, är det 

hypotetiska samtycket. Dock råder det tveksamheter kring om detta 

samtycke kan användas kopplat till införande av välfärdsteknik. 

Då detta är ett nationellt bekymmer föreslås det parallellt en lagändring i 

Socialtjänstlagen från juli 2021 som ger verksamheterna laglig grund för att 

kunna använda välfärdsteknik utan uttryckligt samtycke.  

För omsorgstagaren bedöms digital tillsyn bidra till ökad trygghet för 

vårdtagaren och nära anhöriga, bättre sömn, en känsla av ökad integritet, 

inflytande och självständighet samt möjlighet att kunna välja mellan fysisk 

tillsyn eller via fjärrtillsyn. 

För utföraren bedöms den digitala tillsynen kunna bidra till mer kvalitetstid 

för de vårdtagare som kräver insatser, möjlighet för personalen att utföra fler 

insatser, minskad miljöpåverkan, minskade drivmedelskostnader, minskad 

stress genom tillsyn som inte kräver resa samt bidra till nya arbetssätt.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har som förslag att till hösten 2021 

genomföra en testperiod av digital tillsyn inom både ordinärt boende och 

vård- och omsorgsboende.  

 

Bakgrund 

Välfärdsteknik är ett nationellt prioriterat område där digitalisering ingår. 

Inom ramen för välfärdsteknologi finns digital tillsyn som en möjlig teknik 
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som kan bidra till ökad trygghet och självständighet för en person och 

dennes anhöriga. 

Införandet av välfärdsteknik i Sverige är utbrett, många av landets 

kommuner har i dag infört digital fjärrtillsyn som är en del av 

välfärdstekniken. 

Vid studier från andra kommuner har framkommit att nattpersonal upplever 

att de många gånger väcker omsorgstagare när de utför tillsynen, och att hen 

efter tillsynen ofta har svårt att somna om igen. Det finns omsorgstagare som 

har sagt att de vaknar av ljudet som uppstår då personalen öppnar ytterdörren 

och det finns de som ligger vakna och inväntar att personalen ska ha varit på 

plats innan de kan slappna av och somna. 

Genom stimulansmedel 2018 köptes kameror in till vård- och 

omsorgsboende i Ronneby kommun. Verksamheten såg störst behov av att 

sätta in kamera för tillsyn på demensavdelningarna, men då lagstiftningen är 

mångfasetterad bromsades införandet då det framkom att inga kameror 

kunde installeras hos omsorgstagare som inte kan ge samtycke.  

 

Vad innebär digital tillsyn 

Digital tillsyn kan vara tillsyn nattetid genom en webbkamera i hemmet. 

Personal kopplar upp sig på kameran och se om personen sover. Detta sker 

under en kortare tid inom förutbestämt tidsspann. Ingenting spelas in eller 

sparas och utgör ett alternativ till fysiskt besök av personal nattetid i de fall 

personen förväntas sova. 

Trygghetssamtal under dagtid kan även det utföras digitalt som ett alternativ 

till telefonsamtal. Den digitala tillsynen dagtid kan då utföras via mobil 

surfplatta. Trygghetssamtal får aldrig ersätta en tillsyn som kombineras t.ex. 

behov av hjälp med andra behov. 

 

Syftet med digital tillsyn 

För omsorgstagaren: 

o Trygghet för vårdtagaren och nära anhöriga 

o Bättre sömn – behöver inte bli störd/väckt  

o En känsla av ökad integritet, inflytande och 

självständighet. 

o Möjlighet att kunna välja mellan fysisk tillsyn eller 

via fjärrtillsyn 

o För utföraren: 
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o Mer kvalitetstid för de vårdtagare som kräver 

insatser 

o Möjlighet för personalen att utföra fler insatser 

o Minskad miljöpåverkan  

o Minskade drivmedelskostnader 

o Minskad stress genom tillsyn som inte kräver resa 

o Nya arbetssätt och nya möjligheter skapar ett 

attraktivare arbete. 

 

Omvärldsanalys närområdet 

Blekinges övriga kommuner har infört digital tillsyn via kamera nattetid.  

Dagtid erbjuds trygghetssamtal via telefonsamtal eller personligt besök.  

Karlskrona kommun har extern uppdragsgivare som utför tillsynen. I övriga 

kommuner kopplar personalen själv upp sig på tillsynen via mobil, dator 

eller mobil surfplatta. 

Vid beviljat bistånd av tillsyn informerar biståndshandläggaren om de olika 

alternativen. Nattetid innebär detta digital tillsyn eller besök av nattpatrullen. 

I Karlshamns kommun beslutar handläggaren vilken tillsyn som beviljas 

men man överväger att ändra till att verkställigheten väljer vilket sätt som 

tillsynen utförs tillsammans med brukaren.  

Någon kommun har infört digital tillsyn på SÄBO och de övriga planerar att 

erbjuda digital tillsyn även på SÄBO.  

I kontakt med Tingsryds kommun framgår att det finns digital tillsyn nattetid 

samt på boendet för personen med demenssjukdom. Biståndshandläggaren 

beviljar tillsyn och verkställigheten beslutar tillsammans med 

brukaren/anhöriga hur denna kommer att utföras. Utgångspunkten är att 

digital tillsyn är den insats som erbjuds nattetid. 

Insatsen tillsynen nattetid är alltid digital då utgångspunkten är att brukaren 

förväntas sova. Tillsyn under dagen har ett annat syfte och ska inte ersätta 

personlig kontakt. Tillsyn dagtid kan ske via telefon, mobil surfplatta eller 

personal på plats. Det ska klart framgå av beslutet tillsyn att det inte innebär 

att man även har behov av stöttning vid personlig omvårdnad till exempel 

hygien eller mat/dryck. 
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Vad säger lagen  

Förutsättningarna för användning av välfärdsteknik enligt Socialtjänstlagen 

är att det gäller samma utgångspunkter som för övriga insatser från hälso- 

och sjukvårdslagen och socialtjänsten. 

Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL bygger på frivillighet och förutsätter med andra ord 

samtycke.  

Kommunen kan även erbjuda äldre personer välfärdsteknik som en del av 

hemtjänst med stöd av 4 kap. 2a § SoL. 

Lagstiftningen inom området är mångfasetterad (se bilaga: Översikt av 

aktuella rättsområden vid användning av trygghetsteknik för äldre och 

funktionsnedsatta). 

Vid införandet av välfärdsteknik i form av digital tillsyn krävs samtycke från 

omsorgstagare som ska vara väldokumenterat och det val som hen gör ska 

enkelt kunna förändras. Vad det gäller omsorgstagare som har 

demenssjukdom, demensliknande symptom eller kognitiv svikt finns det 

problematik kring deras förmåga att lämna samtycke till olika tekniska 

lösningar, likaså saknas ofta förmåga att förstå utformning och funktion av 

olika typer av tekniska lösningar.  

Det finns olika typer av samtycke – uttryckligt, presumerat, hypotetiskt och 

konkludent samtycke – som alla avser olika sätt att samtycka till vård eller 

omsorgsinsatser. 

Det samtycke som generellt skulle kunna användas då omsorgstagaren inte 

själv kan lämna sitt uttryckliga samtycke, är det hypotetiska samtycket. Dock 

råder det tveksamheter kring om detta samtycke kan användas kopplat till 

införande av välfärdsteknik.  

Då detta är ett nationellt bekymmer föreslås det parallellt en lagändring i 

Socialtjänstlagen (SoL)från juli 2021.  

I utredningen SOU 2020:14 Framtidens teknik i omsorgens tjänst har man 

sett över och föreslagit åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik.  

Specifikt har utredningen även tittat på vård och omsorg vid nedsatt 

beslutsförmåga.  

I patientlagen föreslår utredningen att det regleras att vårdpersonal ska kunna 

bestämma vad som är bäst för personen med nedsatt beslutsförmåga. Så 

långt det är möjligt ska vårdpersonal ta reda på och alltid visa respekt för vad 

personen själv vill.  

I socialtjänstlagen föreslår utredningen motsvarande regler, men då är det 

biståndshandläggare som ska bestämma. 

I hälso- och sjukvårdslagen föreslår utredningen att regionen ska stötta 
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kommuner med att ta reda på vad som är den bästa vården för en viss person. 

 

Utredningen föreslår att Socialstyrelsen uppdras att ta fram en handbok om 

vård och omsorg till människor med nedsatt beslutsförmåga. Handboken ska 

även ta upp välfärdsteknik. 

 

I socialtjänstlagen föreslår utredningen regler om välfärdsteknik. Reglerna 

ska tala om att välfärdsteknik får användas i äldreomsorgen och på vilket sätt 

tekniken får användas. I socialtjänstlagen ska det även finnas regler för hur 

den personliga integriteten ska skyddas. 

 

Avtal och kostnader  

Inom vård- och omsorgsboende finns kameror redo att testas utifrån inköpen 

som gjordes 2018. 

Lösningar från samma leverantör i ordinärt boende bedöms fördelaktigt för 

både medarbetare och omsorgstagare. Denna upphandling beräknas vara klar 

under våren 2022 med mål att börja gälla oktober 2022 när avtal med 

nuvarande leverantör av Trygghetslarm löper ut.  

Möjlighet finns att under detta år teckna ett tilläggsavtal med Tieto som är 

leverantör av förvaltningens verksamhetssystem. Det skulle i så fall innebära 

att man kopplar kamerorna till LMO (Lifecare mobil omsorg). Det innebär 

att tillsynerna utförs av vår personal genom besök som finns inplanerade i 

LMO.  

Vid avrop av 10 kameror i 12 månader genom Tieto får vi betala en 

införandekostnad på 20 000 kr en månadsavgift på 35 400 kr samt kostnad 

för tekniken på 132 100 kr. Vård- och omsorgsförvaltningen har fått pengar 

genom digitaliseringssatsningen i Ronneby kommun som täcker dessa 

kostnader. 

Testperiod  

Testperioden föreslås innefatta 12 månader, med utvärdering efter 9 

månader, inom både ordinärt boende och inom vård- och omsorgsboende. 

Testperioden föreslås utgå från individers behov och möjligheter samt 

rutiner med koppling till de nya föreslagna lagändringarna som träder i kraft 

juli 2021. 

Initialt finns det 10 kameror inom ordinärt boende att tillgå och 20 kameror 

inom vård- och omsorgsboende.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M). 
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Beslut 

Kommunala pensionsrådet beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 8 Dnr 2021-000126 000 

Senior Sport School info 

 

Sammanfattning  

Kommunala pensionärsrådet har fått ta del av information om SISU i 

Blekinges satsning Senior Sport School.      

Beslut 

Kommunala pensionsrådet beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 9 Dnr 2021-000082 000 

1:a omtanken redovisar sin verksamhet 

 

Sammanfattning  

Linda Jakobsson Verksamhetschef 1:a Omtanken AB redovisar 

kundundersökning 2020, genomförd i Ronneby kommun under slutet av 

2020 av 1:a Omtanken AB.. 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Jan-Eric Wildros (S) och 

Eva Holmberg (SPF). 

Beslut 

Kommunala pensionsrådet beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 10 Dnr 2021-000129 739 

Seniordagen 2021 

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren arrangerat seniordagen i 

oktober månad. Arrangemanget har genomförts tillsammans med 

kommunens pensionärsorganisationer. 60 tkr har avsatts av nämndens medel. 

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän och medlemmar från kommunala 

pensionärsrådet har planerat och genomfört dagen.   

 

2020 kunde dock ingen seniordag arrangeras pga rådande pandemi. Det här 

året görs dock den optimistiska bedömningen att en seniordag ska kunna 

arrangeras i oktober månad som vanligt.       

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att en seniordag ska kunna arrangeras i oktober 

månad En arbetsgrupp behöver därför bildas som kan börja planera för 

genomförandet. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avsätta 60 tkr för att genomföra en 

seniordag i oktober månad.      

Beslut 

Kommunala pensionsrådet beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 11 Dnr 2021-000005 739 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

Verksamhetscheferna Maria Sevestedt, Anna-Karin Åkesson och Karl Palm 

presenterar sig själva och informerar om hur det ser ut i deras verksamhet i 

dagsläget och under sommaren.  

Förvaltningschef Maria Appelskog och ordförande Anders Lund svarar på 

frågor angående avstängda medarbetarna som valt att säga upp sig.  

 

Aktuellt i kommunstyrelsen föredras av Jan-Eric Wildros (S) 

Bekymmer med motorcrossbana men än så länge är inte planerna avskrivna, 

fler utredningar görs. 

Inlösning av fallfärdig byggnad på arrendetomt i Droppemåla. 

Specialkosten i skolorna ska tas upp på nästa Kommunfullmäktige. En 

utredning har gjorts av kostenheten och ett förslag finns som alla tycker är 

bra, men det finns synpunkter på bristen av veganmat. 

Omfördelning ska göras av reserverna till krisledningsnämnden. 

Värdegrundsarbete startas upp i kommunen. 

Planenheten ligger nu under strategiska förvaltningen. 

PFAS; ett överklagande har gjorts.  

Räddningstjänsten begär extra pengar eftersom de inte fått möjlighet att 

genomföra sina besparingsförslag. 

Språktest vid anställning diskuteras och beslut om att utreda lämplig modell 

ska tas på nästa Kommunfullmäktige. 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Eva Holmberg (SPF), 

Jan-Eric Wildros (S) och Christel Svensson (SKPF). 

Beslut 

Kommunala pensionsrådet beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 12 Dnr 2021-000008 739 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Inga övriga frågor togs upp på sammanträdet.     

 


