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Vård-och omsorgsnämnden

§ 109

Dnr 2022-000001 739

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser Anette Rydell (S) till att jämte ordförande
justera dagens protokoll. Justering sker på onsdag 2022-09-07 kl. 15:00.
________________
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§ 110

Dnr 2022-000002 739

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagordningen.
________________
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§ 111

Dnr 2022-000016 734

Sammanfattning
Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård-och
omsorgsboende. Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut
2022-08-18 är 24 personer. Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera
informationen till protokollet.
Bedömning
Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och
omsorgsboende.
Rapporten avser redovisade antal 2022-08-18:

Antal personer som väntar på placering
Antal av de ovanstående X personerna:
Som väntar på somatikboende
Som väntar på demensboende
Befinner sig på korttidsboendet
Där kommunen vid rapportens skapande
riskerar vitesföreläggande

24
15
9
6
0

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till nämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Agnetha Wildros (S), Gina
Hellberg Johansson (SD), Carina Aulin (SD) och Christer Åkesson (S).
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Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
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§ 112

Dnr 2022-000024 739

Sammanfattning
Under 2022 har Ronneby kommun ett extra fokus på det brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbetet, därför väljer förvaltningen att nu i augusti ge
en delredovisning av det arbete och de åtgärder som bedrivs och genomförs i
förvaltning kopplat till det brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbetet.
Bedömning
• Förvaltningen har EST-rapportörer som rapporterar till Lokala Brå
när de ser aktiviteter som kan skapa otrygghet hos kommunens
medborgare.
•

Utdrag ur brottsregistret sker vid samtliga nyanställningar,
förhoppningen är att det ska skapa trygghet hos de medborgare som
tar del av förvaltningens insatser.

•

Medarbetarna i förvaltningen är uppmärksamma på om det sker brott
som är riktade mot äldre personer. I de fall det sker, går information
ut till förvaltningens kunder/hyresgäster/patienter via kommunens
kanaler och till kommunala pensionärsrådet.

•

2/6 närvarade polisen på KPR i syfte att informera om vilken typ av
brott som främst riktar sig till äldre personer och hur man kan skydda
sig om dessa. Pensionärsorganisationerna uppmanades att bjuda ut
polisen till sina respektive medlemsmöten.

•

Samtliga medarbetare ska bära legitimation när de besöker kunder i
hemtjänstverksamheten eller i hemsjukvården.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta att;
- Ta informationen till dagens protokoll
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Anette Rydell (S), Carina Aulin
(SD) och Agnetha Wildros (S).
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
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Exp:
Maria Appelskog, förvaltningschef
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Vård-och omsorgsnämnden

§ 113

Dnr 2022-000109 009

Sammanfattning
Christel Svensson (SKPF), Ulrik Lindqvist (PRO) och Eva Holmberg (SPF)
lämnar följande skrivelse till kommunala pensionärsrådet:
Vi önskar att KPR åter tar upp frågan om gratis kollektivtrafik för seniorer.
Utöver de fördelar som en gratis kollektivtrafik ger för seniorers rörlighet så
finns det också stora möjligheter att denna förmån ger stora hälsofördelar.
Under rådande pandemi har det varit samsyn om att det, för vissa seniorer,
blivit en ofrivillig ensamhet, vilket skulle kunna ha inverkan på deras hälsa.
Även om det enbart har drabbat ett litet antal så skulle ett förbättrat hälsoläge
ge stora ekonomiska värden för kommunen.
Vi ser att två angränsande kommuner, Karlskrona och Karlshamn, har gratis
kollektivtrafik för deras seniorer under vissa tider på dygnen alternativt hela
dygn över lördag, söndag och röd dag. Dessa kommuners gratisresor gäller
för seniorer 70+ och då resor med kollektivtrafikens bussar och tåg inom
respektive kommun.
Ett liknande erbjudande för seniorer folkbokförda i Ronneby kommun ser vi
som fullt genomförbart och skulle, förutom ovan angivna fördelar, även visa
att vår kommun ger sina seniorer samma fördelar som grannkommunerna.
Vi yrkar att KPR verkar för att Ronneby kommun erbjuder sina seniorer
gratis kollektivtrafik genom att sända denna begäran vidare till Vård- och
Omsorgsnämnden som antar den och sänder den vidare till KSAU för vidare
behandling upp till KF.
Kommunala pensionärsrådets beslut 2022-06-02
Kommunala pensionärsrådet ställer sig positiva till skrivelsen samt
översänder den med begäran till vård- och omsorgsnämnden att anta
pensionärsorganisationernas skrivelse och sända den vidare till
kommunfullmäktige för vidare behandling.
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Yrkanden
Ordförande Sara Blixt (M) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden ställer
sig bakom pensionärsorganisationernas skrivelse att erbjuda Ronnebys
seniorer 70+ gratis kollektivtrafik och sända den vidare till
kommunfullmäktige för vidare behandling.
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom pensionärsorganisationernas
skrivelse att erbjuda Ronnebys seniorer 70+ gratis kollektivtrafik och sända
den vidare till kommunfullmäktige för vidare behandling.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Anette Rydell (S), Gina
Hellberg Johansson (SD), Kristina Valtersson (C), Carina Aulin (SD),
Christer Åkesson (S) och Johannes Chen (M).
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§ 114

Dnr 2022-000064 001

Sammanfattning
Magdalena Espenkrona, HR-strateg, ger information om uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
Deltar i debatten
I debatten deltar Anette Rydell (S), Agnetha Wildros (S), Johannes Chen
(M) och Mohammed Teeti (V).
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Magdalena Espenkrona, HR-strateg
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§ 115

Dnr 2022-000039 192

Sammanfattning
Motion 2022-02-24, § 32 inkommer till vård- och omsorgsförvaltningen
gällande äldreomsorg med djur med yrkandet ”Att vård- och
omsorgsförvaltningen utreder möjligheten att införa användandet av djur
inom äldreomsorgen enligt motionens intensioner.”
I motionen tas det upp: att forskning visar att djur på ett tydligt sätt ökar det
psykiska välbefinnandet hos äldre och att man i detta kan se en minskning av
medicinering med antidepressiva medel. Personal och anhöriga upplever
många gånger att närvaron av djur och umgänget med dem ger mer livslust,
harmoni och välmående som saknades innan djur introducerades inom
äldreomsorgen.
Hund används allt oftare som ett verktyg inom vård och omsorg. Vårdhundar
används till exempel i rehabiliterande syfte för att främja utvecklingen av
både fysisk och kognitiv funktionsförmåga.
En hund eller katt kan användas för att skapa harmoni på ett boende genom
att äldre får klappa, känna närhet och komma ut på promenader.
Allergi kan utgöra ett problem för vissa men bör inte ses som ett hinder för
att introducera djur inom äldreomsorgen då man inom verksamheten alltid
kan erbjuda plats på allergifria enheter eller avdelningar.
Vård- och omsorgsförvaltning ställer sig positiva till att införa djur i form av
vårdhund/terapihund i förvaltningen men det behöver ske under ordnade
former och resurser i form av tid och pengar behöver finnas.
Bedömning
Motion 2022-02-24, § 32 inkommer till vård- och omsorgsförvaltningen
gällande äldreomsorg med djur med yrkandet ”Att vård- och
omsorgsförvaltningen utreder möjligheten att införa användandet av djur
inom äldreomsorgen enligt motionens intensioner.”
I motionen tas det upp: att forskning visar att djur på ett tydligt sätt ökar det
psykiska välbefinnandet hos äldre och att man i detta kan se en minskning av
medicinering med antidepressiva medel. Personal och anhöriga upplever
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många gånger att närvaron av djur och umgänget med dem ger mer livslust,
harmoni och välmående som saknades innan djur introducerades inom
äldreomsorgen.
Hund används allt oftare som ett verktyg inom vård och omsorg. Vårdhundar
används till exempel i rehabiliterande syfte för att främja utvecklingen av
både fysisk och kognitiv funktionsförmåga.

Allergi kan utgöra ett problem för vissa men bör inte ses som ett hinder för
att introducera djur inom äldreomsorgen då man inom verksamheten alltid
kan erbjuda plats på allergifria enheter eller avdelningar.
Tidigare har det funnits olika slags djur på förvaltningens vård- och
omsorgsboenden. På boende har det bott katt.
De bekymmer som har uppstått när det är djur som bor på avdelningen är att
någon boende kan vara rädd eller allergisk. I detta kan det vara svårt att
begränsa t.ex. en katt att inte vara i allmänutrymmet eller vid något tillfälle
”smita” in till någon boende som den inte ska vara hos.
Ett djur måste kunna ha ett ställe där det kan få lugn och ro och kan gå undan
när det behöver. På ett vård- och omsorgsboende kan det finnas
begränsningar i detta.
Ett djur behöver under sin livstid uppsöka veterinär gällande både årliga
kontroller, vaccinationer samt olika sjukdomar som kan uppstå. I detta
behöver det finnas resurser som tid och pengar för att kunna tillgodose det.
Resurser behövs även till mat.
Under en tid hade Olsgården höns på innegården. Bekymret som uppstod var
resurser för att sköta och städa området som hönsen bodde på. Ett annat
bekymmer är hur man ska hålla en bra hygien när det ska städas. De
arbetskläder vi har idag är till för att användas i vårdnära arbete och finns i
de antal uppsättningar som behövs för att kunna tillstå det under en 14dagarsperiod. Under vissa perioder kan höns sprida smitta som t.ex.
fågelinfluensa. Detta gör att det blir svårt med denna form av djur på våra
boenden.
En hund har en ledare. Att ha en hund på ett vård- och omsorgsboende
innebär att ”ledaren” inte alltid är i tjänst och detta kan påverka hunden
negativt. Det innebär även att hunden måste ha sina dagliga rundor samt
någonstans att kunna få lugn och ro och dessa utrymmen är begränsade. Då
vi har personal som arbetar dygnet runt innebär detta att en hund inte kan få
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den lugn och ro som den behöver nattetid som den kan få i ett enfamiljshushåll. Även här behöver det finnas resurser som tid och pengar för
utevistelse, årliga kontroller, vaccinationer, försäkring, mat samt att olika
sjukdomar kan uppstå som det behövs veterinärbesök för.

Inom förvaltningen har vi idag inga boenden eller avdelningar som är
allergifria. Detta skulle begränsa möjligheten att erbjuda plats när en enskild
har fått ett gynnande boendebeslut. Oftast finns det väntetid för att flytta in
på ett vård- och omsorgsboende och detta förslag hade gjort att det kan ta
ännu längre tid för att kunna erbjuda en lägenhet för en med allergi eller
rädsla för djur.
Det finns företagare som kan bistå med tjänster gällande
vårdhund/terapihund. De kan erbjuda både gruppaktivitet och enskild
aktivitet med ett mål i fokus både för den enskilde och gruppen. Ett exempel
som vi har tagit fram är att ett besök på 1 timme kostar ca 500 kr samt med
en framkörningsavgift på 100 kr. Ett besök varar ca 1 ½ timme. Behovet av
antal besök kommer antagligen att variera för de boende men bör vara
kopplat till t.ex. mål/en handlingsplan utifrån BPSD. Förvaltningen kan se
fördelar med denna form av tjänst då den kan nyttjas både på ett vård- och
omsorgsboende och i ordinärt boende. Det blir även kvalitetssäkrat både
utifrån den enskilde och hunden. Om förvaltningen använder denna form av
tjänst 1 gång/vecka (1 ½ timme/gång) uppgår kostnaden till ca 44 200 kronor
per grupp eller per enskild. Bedömningen är att dessa resurser i dagsläget
saknas för att detta ska kunna erbjudas.
Vård- och omsorgsförvaltning ställer sig positiva till att införa djur i form av
vårdhund/terapihund i förvaltningen men det behöver ske under ordnade
former och resurser i form av tid och pengar behöver finnas.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden
Att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen gällande
vård/terapihund och i övrigt föreslå avslag på Motion 2022-02-24, § 32.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Anette Rydell (S), Christer
Hallberg (S), Agnetha Wildros (S) och Johannes Chen (M).

Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med vård- och
omsorgsförvaltningens utredning.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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Yrkanden
Christer Hallberg (S) yrkar på att motionen ska anses vara besvarad med
vård- och omsorgsförvaltningens utredning.
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§ 116

Dnr 2021-000083 000

Sammanfattning
Hösten 2019 gav kommunfullmäktige nämnden uppdrag 8a:
”Presentera ett förslag på resursplaneringsmodeller inom verksamheterna för
äldre- och funktionsvariation”
September 2020 presenterades förslag till ny resursplaneringsmodell för
kommunstyrelse och en projektplan för implementering.
Februari 2021 stoppades tillfälligt implementeringen av modellen, med
motiveringen att ett formellt beslut om implementering av modellen ännu
inte tagits.
April 2021 beslutade vård- och omsorgsnämnden att implementera
framarbetad resursplaneringsmodell kopplat till Uppdrag 8 a (2021-04-21 §
63 Dnr 2021–000083 000).
Bedömning
Projektets mål var dessa:
1. Ta fram en resursfördelningsmodell med ett systemstöd som kan
implementeras i Vård- och Omsorgsförvaltningen.
2. Modellen ska ge oss effektiv personalplanering utifrån tilldelad budget.
3. Ett fungerande systemstöd ska finnas.
4. Titta på hur personalen kan ha inflytande över schemaläggning.
5. Se om det finns samverkanseffekter med funktionsstödsenhetens
resursplanering.
6. Modellen får inte generera extra kostnader. Undantag finns för
systemstöd.
Utifrån både verksamhetsbesök, implementering samt utifrån
måluppfyllelsen för projektet har en bedömning gjorts i Slutrapport till
nämnden av Uppdrag 8 a (finns med som underlag till tjänsteskrivelsen),
Verksamhetsbesöken är gjorda av i första hand projektledare och
förvaltningschef för att få lyssna på medarbetarnas syn på framförallt
resurspass och arbetet med hållbara scheman.
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Vård-och omsorgsnämnden

Pengar från omställningsfonden har nyttjats till att finansiera projektledare
för uppdrag 8 a, dessa medel tog dock slut innan sommaren 2022. Projektet
anses därmed avslutat, trots att vissa av projektets mål inte är fullt uppnådda.

Deltar i debatten
I debatten deltar Anette Rydell (S), Agnetha Wildros (S) och Christer
Åkesson (S).
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner
att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet och anser
uppdraget benämnt projekt 8 A avslutat.
________________
Exp:
Maria Appelskog, förvaltningschef
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Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att ta informationen till
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§ 117

Dnr 2022-000150 739

Sammanfattning
Frågeställning har inkommit från privat utförare gällande om och hur
merkostnader för covid-19 ska ersättas för första 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.
I föregående 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.
I skrivande stund finns inga indikationer på att statsbidrag för merkostnader
gällande covid-19 för första halvåret 2022 kommer att kunna sökas och
därmed inte heller erhållas.
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Vård-och omsorgsnämnden

Tillvägagångssättet för verksamhetsområdena i egen regi om att särredovisa
merkostnader gällande covid-19 har fortsatt även under första halvåret av
2022. Vård- och omsorgsförvaltningens merkostnader för covid-19, som har
särredovisats, har uppgått till 7,1 miljoner kronor för första halvåret 2022.

Attendo – 155 000 kronor.
1:a Omtanken – 353 400 kronor.
Bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen har erhållit redovisning av merkostnader
gällande covid-19 för första 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 första halvåret 2022. Merkostnader
gällande covid-19 för första 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 första halvåret 2022. Utifrån
detta ska även de privata utförarna bli kompenserade för sina merkostnader
gällande covid-19 för första halvåret 2022.
De merkostnader gällande covid-19 för första halvåret 2022, som har
redovisats av de privata utförarna, kan anses rimliga i förhållande till de
merkostnader gällande covid-19 för första halvåret 2022 som vård- och
omsorgsförvaltningens verksamhetsområden i egen regi har redovisat.
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Vård-och omsorgsnämnden

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att:
Betala ut ersättning för merkostnader gällande covid-19 för första
halvåret 2022 till Attendo och 1:a Omtanken, enligt redovisade
kostnader.

Deltar i debatten
I debatten deltar Anette Rydell (S), Agnetha Wildros (S), Carina Aulin (SD)
och Gina Hellberg Johansson (SD).
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner
att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut ersättning för
merkostnader gällande covid-19 för första halvåret 2022 till Attendo om
155 000 kronor och 1:a Omtanken om 353 400 kronor.
________________
Exp:
Maria Appelskog, förvaltningschef
Isabelle Corneliusson, LOV-samordnare
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§ 118

Dnr 2022-000130 4006

Sammanfattning
Priset på drivmedel har ökat under 2022 vilket medför ökande kostnader för
vård- och omsorgsförvaltningen och de privata aktörer som utför tjänster till
förvaltningen.
Bedömning
I förvaltningen finns 100 leasingbilar. 2 av dessa drivs med hjälp av el, de
andra drivs med hjälp av bensin, diesel eller gas. Vård- och
omsorgsförvaltningens kontaktekonom har räknat ut att ökningen motsvarar
ca 700 000 kronor på helårsbasis. Beräkningen är gjord utifrån antal leasade
mil och hur stor förbrukning bilarna har. Vård- och omsorgsförvaltningen
kan inte inom budgetram täcka dessa kostnader själva. Vård – och
omsorgsförvaltningen föreslår därför vård- och omsorgsnämnden att föreslå
Kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda
hur förvaltningen ska kompenseras för de ökade drivmedelskostnaderna.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att
Föreslå Kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att
utreda hur förvaltningen ska kompenseras för de ökade
drivmedelskostnaderna.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sara Blixt (M), Anette Rydell (S), Christer Hallberg (S) och
Gina Hellberg Johansson (SD).
Yrkanden
Christer Hallberg (S) yrkar på att bordlägga ärendet och att det istället tas
upp i samband med tertialrapport två.
Sara Blixt (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
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Vård-och omsorgsnämnden

Propositionsordning 1
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på om ärendet ska avgöras
idag eller bordläggas och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar att
ärendet ska avgöras idag.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur förvaltningen ska
kompenseras för de ökade drivmedelskostnaderna.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner
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§ 119

Dnr 2022-000149 730

Upphandling av trygghetsskapande teknik

Blekinges samtliga kommuner har tagit fram en gemensam upphandling av
trygghetsskapande teknik till ordinärt boende. Det vi vill upphandla är en plattform
som håller samman de lösningar som ger vårdtagarna trygghet och som kan göra
dem självständiga i ordinärt boende. Det gäller bl.a. trygghetslarm, fjärrtillsyn och
sensorer. Om larm behöver skickas till hemtjänsten behövs en larmhantering som
en larmcentral eller en applikation i hemtjänstens mobiltelefoner. En sådan
plattform kommer krävas för att undvika administrativt dubbelarbete och dyra
abonnemangskostnader. I framtiden kommer varje vårdtagare ha ett flertal olika
tekniska lösningar. Många av dessa kommer generera olika larm som ska hanteras i
olika mobilapplikationer vilket inte är hanterbart. Därför krävs lösningar som
hänger ihop. Vi har idag ett avtal på Trygghetslarm till 2022-10-16 som kommer
förlängas. Karlskrona kommuns upphandlare håller i upphandlingen som satts ihop
tillsammans av representanter från Blekinges fem kommuner.

Bedömning
Blekinges samtliga kommuner har tagit fram en gemensam upphandling av
trygghetsskapande teknik till ordinärt boende. Det vi vill upphandla är en plattform
som håller samman de lösningar som ger vårdtagarna trygghet och som kan göra
dem självständiga i ordinärt boende. Det gäller bl.a. trygghetslarm, fjärrtillsyn och
sensorer. Om larm behöver skickas till hemtjänsten behövs en larmhantering som
en larmcentral eller en applikation i hemtjänstens mobiltelefoner. En sådan
plattform kommer krävas för att undvika administrativt dubbelarbete och dyra
abonnemangskostnader. I framtiden kommer varje vårdtagare ha ett flertal olika
tekniska lösningar. Många av dessa kommer generera olika larm som ska hanteras i
olika mobilapplikationer vilket inte är hanterbart. Därför krävs lösningar som
hänger ihop. Vi har idag ett avtal på Trygghetslarm till 2022-10-16 som kommer
förlängas. Karlskrona kommuns upphandlare håller i upphandlingen som satts ihop
tillsammans av representanter från Blekinges fem kommuner.

Förslag till beslut
Vård- och Omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att fastställa
upphandlingsdokumenten gällande upphandling Trygghetsskapande teknik Ordinärt
boende i Blekinge.

Deltar i debatten
I debatten deltar Christer Hallberg (S).
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Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner
att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att fastställa
upphandlingsdokumenten gällande upphandling Trygghetsskapande teknik
Ordinärt boende i Blekinge.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 120

Dnr 2022-000148 730

Sammanfattning
Enligt beslut utifrån Regeringens proposition 2021/22:180 gällande ”Höjt
bostadstillägg och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt
prop. 2021/22:180 socialtjänstlagen” föreslås en höjning av minibeloppet
som används för att fastställa avgifter enligt socialtjänstlagen (2021:453).
Ändringen träder i kraft 2022-08-01. (Bilaga 1)
Ändring i socialtjänstlagen av bostadsbidraget sker from den 1/7 2022.
Ändring i minimibeloppet sker den 1/8. Kort information till våra brukare
framgår av juli månads faktura med texten ”Regeringen har beslutat att
förbehållsbeloppen ska höjas from 1 augusti 2022. Detta innebär att
avgiftsutrymmet kommer att minska.”
Ändringen innebär också en justering av procentsatsen i
författningssamlingen avgifter vård och omsorgsnämnden i stycket
”Förbehållsbeloppets nivå/månad”.
Ändrade bostadstillägg och höjt minimibelopp innebär ingen ändring i
författningssamlingen uträkning av avgiftsutrymme då förändringen endast
omfattar den information som samlas in för att beräkna avgiftsutrymmet.
Avgiftsutrymmet beräknas enligt formel:
Nettoinkomster (= inkomster efter skatt)
+ Bostadstillägg/bidrag
- Förbehållsbelopp
- Boendekostnad
= Avgiftsutrymme
Ändring av procentsatsen gällande förbehållsbeloppet per månad är fastställt
i regeringens proposition och ändras enligt, bilaga 2 Författningssamling
aAvgifter vård- och omsorgsnämnden.
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Konsekvenser för individen
Höjningen kan innebära höjt bostadstillägg med maximalt 200 kr/månad och
att personer som idag inte har rätt till bostadsbidrag kan omfattas av
ändringen. För mertalet av individer kommer detta inte att innebära en
ändring. För de som har bostadstillägg kan detta att innebära en ökad
disponibel inkomst och de som inte har bostadstillägg kan ökningen av
minimibeloppet innebära en ökad avgift.
Konsekvenser för kommunen
Höjning av bostadstillägget gör det möjligt för kommunerna att ta ut högre
avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen. Men när minimibeloppet
samtidigt höjs leder detta till att kommunens utrymme att ta ut avgifter av
personer med bostadstillägg kommer höjningen av minimibeloppet i vissa
fall att generera en minskning av den avgift kommunen kan ta ut.
Beräkningar för alla landets kommuner innebär en trolig minskning av
intäkter för minimibeloppet medan kostnaderna för försörjningsstöd minskar.
Flera remissinstanser har påpekat att det administrativa merarbetet kommer
att öka eftersom nya avgiftsbeslut behöver fattas under 2022. Regeringen
bedömer att de administrativa kostnaderna för detta är relativt litet.
Myndighetsavdelningens avgiftshandläggare har påbörjat detta arbete då
leverantören har ändrat avgiftssystemet from 1 augusti. Om det i samband
med detta märks en tydlig förändring i kommunens intäkter kommer detta att
meddelas.
Förslag till beslut
Att ta information om beslut enligt regeringens proposition 2021/22:180 till
handlingarna.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M).
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner
att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen om beslut enligt
regeringens proposition 2021/22:180 till protokollet.
________________
Exp:
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§ 121

Dnr 2022-000011 739

Sammanfattning
Förvaltningschef Maria Appelskog ger information om aktuellt i
verksamheten. Informationen berör följande:
-

Sommaren 2022. En utvärdering av sommaren kommer ske och
rapporteras till nämndens möte i september.

Deltar i debatten
I debatten deltar Gina Hellberg Johansson (SD), Mohammed Teeti (V) och
Christer Hallberg (S).
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 122

Dnr 2022-000155 009

Sammanfattning
Region Blekinge har inkommit med ett förslag till fullmakt avseende
upphandling av digitalt dialog- och kunskapsstöd för svårläkta sår.
Deltar i debatten
I debatten deltar Christer Hallberg (S).
Yrkanden
Christer Hallberg (S) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden ställer sig
bakom Region Blekinges förslag till fullmakt för upphandling av digitalt
dialog- och kunskapsstöd för svårläkta sår och föreslår kommunstyrelsen att
godkänna densamma.
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom Region Blekinges förslag till
fullmakt för upphandling av digitalt dialog- och kunskapsstöd för svårläkta
sår och föreslår kommunstyrelsen att godkänna densamma.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 123

Dnr 2022-000004 739

Sammanfattning
Föreligger följande delgivningsärenden:
1. Utveckling av hemtjänsttimmarna 2017-2022.
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2022-06-22 § 135.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Anette Rydell (S) och Christer
Hallberg (S).
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar delgivningsärendena till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 124

Dnr 2022-000003 739

Sammanfattning
Följande delegationsbeslut återrapporteras:
1. Delegationsbeslut 2021-2022, till detta protokoll bifogad bilaga 1.
2. Avskrivningar dödsboanmälningar och bouppteckningar 2022-06-16,
till detta protokoll bifogad bilaga 2.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 125

Dnr 2022-000005 739

Sammanfattning
Anette Rydell (S) ställer en fråga om ekonomin per 31/8 2022.
Verksamhetschef Karl Palm svarar. Nämnden kommer få en fullständig
rapportering i och med tertialrapport två som kommer delges nämnden vid
september sammanträdet.
Pia Zickbauer Svabre (S) ställer en fråga om kontaktpolitikerverksamheten.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar ärendet till protokollet.
________________
Exp.
Akten
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