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§ 2 Dnr 2020-000013 739 

Val av justerare 
 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Annette Rydell (S) att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart 
justerad. 
________________ 
 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(10) 

2020-02-26  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 9 Dnr 2020-000044 730 

Revisionsrapport - Granskning av beslutsunderlag och 
protokoll 
 

Sammanfattning  
 På uppdrag av revisorerna genomförde E & Y en granskning huruvida 
kommunens ärendedokumentation samt protokoll är ändamålsenlig. 
Med utgångspunkt i granskningens resultat rekommenderas 
kommunstyrelsen att 
Se över kommunens styrdokument så att dessa överensstämmer med 
nuvarande arbetssätt samt upprätta en beskrivning över 
ärendeberedningsprocessen. 
Kommunstyrelsen och nämnderna rekommenderas även att: 
Tydliggöra bedömningsavsnitten i protokollen så att dessa innehåller 
nämnden bedömning av ärendet och inte en beskrivning. 
Säkerställa att besluten går att förstå i sin helhet utan att läsaren hänvisas till 
andra dokument eller bilagor. 
Tydligare hänvisa till vilket beslutsunderlag som ligger till grund för 
besluten i protokollen och säkerställa att dessa enkelt kan spåras. 
Vård- och omsorgsnämnden förvänta yttra sig över rapporten och dess 
rekommendationer senast 28 februari 2020.  

Bedömning 
 Vård- och omsorgsförvaltningen är väl medveten om att kvaliteten gällande 
tjänsteskrivelser och protokoll kan förbättras. Ett bra beslutsunderlag ger 
goda förutsättningar för en tydlighet i nämndens protokoll. För att komma 
vidare i med arbetet på nämnds- och förvaltningsnivå behöver ett 
kommunövergripande arbete göras initialt.  
Tydliga kommunövergripande styrdokument gällande beslutsunderlag och 
protokoll behöver skapas för att enhetlighet ska kunna råda i kommunen. Det 
handlar om både struktur och innehåll. Vokabulär/ordval bör stämma 
överens gällande styrdokument och mallar. För att öka kompetensen i alla 
nämnder och förvaltningar i kommunen bör utbildningsinsatser planeras och 
genomföras både på kort och lång sikt samt bör det säkerställas att fastställda 
styrdokument är kända i hela organisationen.  
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Förslag till beslut 
 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att yttra följande gällande 
ärendet ”Granskning av beslutsunderlag och protokoll”: 
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig bakom revisionens rapport och 
dess rekommendationer med följande tillägg: 
Ett kommunövergripande arbete gällande styrdokument måste ske initialt för 
att sedan implementeras och spridas i nämnder och förvaltningar. 
Styrdokument bör kompletteras med utbildningar i såväl 
ärendehanteringssystemet som utbildning i att skriva tjänsteskrivelser. 
Styrdokument och mallar bör följa varandra (exempelvis vilka 
innehållspunkter från ”Riktlinjer för beslutsunderlag” ska hanteras under 
respektive rubrik i framtagen mall gällande tjänsteskrivelse). 
Styrdokument och mallar bör innehålla samma vokabulär/ordval.   

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

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.   
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden förklarar 
paragrafen omedelbart justerad.     

Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt första yrkande och 
finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.  
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt andra yrkande och 
finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.    

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att yttra följande gällande ärendet 
”Granskning av beslutsunderlag och protokoll”: 
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig bakom revisionens rapport och 
dess rekommendationer med följande tillägg: 
Ett kommunövergripande arbete gällande styrdokument måste ske initialt för 
att sedan implementeras och spridas i nämnder och förvaltningar. 
Styrdokument bör kompletteras med utbildningar i såväl 
ärendehanteringssystemet som utbildning i att skriva tjänsteskrivelser. 
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Styrdokument och mallar bör följa varandra (exempelvis vilka 
innehållspunkter från ”Riktlinjer för beslutsunderlag” ska hanteras under 
respektive rubrik i framtagen mall gällande tjänsteskrivelse). 

Styrdokument och mallar bör innehålla samma vokabulär/ordval. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart 
justerad. 
________________ 
Exp: 
Susanna Sturesson, utvecklingssamordnare 
Revisorerna 
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§ 10 Dnr 2020-000007 730 

Tillämpningsanvisningar Avgifter HSL 
 

Sammanfattning  
 2019-10-31 (§313) gav kommunfullmäktige (KF) vård- och 
omsorgsnämnden uppdrag att ta fram ”Tillämpningsanvisningar för HSL-
insatser” och förelägga kommunfullmäktige dessa för beslut senast i mars 
2020”. 
Under hösten 2019 har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med att ta 
fram tillämpningsanvisningar för ”avgifter HSL”, se bilaga. 
Avgifter för HSL-insatser/delegerad HSL börjar gälla från 2020-04-01, 
varvid det är viktigt att beslutade tillämpningsanvisningar finns vid detta 
datum. 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta ”Tillämpningsanvisningar HSL 
Avgifter”.  

Bedömning 
 2019-10-31 (§313) tog kommunfullmäktige (KF) beslut gällande 
författningssamlingen ”Avgifter inom äldreomsorgen” och vård- och 
omsorgsnämnden (f.d. äldrenämnden) fick följande uppdrag: 
”Tillämpningsanvisningar för HSL-insatser tas fram av äldrenämnden och 
föreläggs kommunfullmäktige för beslut senast i mars 2020”. 
Under hösten 2019 har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med att ta 
fram tillämpningsanvisningar för ”avgifter HSL”, se bilaga. 
Tillämpningsanvisningarna är framarbetade tillsammans med chefer och 
verksamhetsnära personal i Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSL-
organisationen). Arbetsgruppen bestod av verksamhetschef Vibeke Jensen 
Clegg, enhetschef Diana Plantin, enhetschef Gunilla Berg, sjuksköterska 
Tuula Malkki, sjuksköterska Ann Arnsteg Danielsson, sjuksköterska Lisa 
Åkesson, arbetsterapeut Sara Flokén samt utvecklingssamordnare Susanna 
Sturesson.  
Tillämpningsanvisningarna ska användas av hälso- och sjukvårdspersonalen 
och är tänkta som ett redskap för att reglera vilka besök som är 
avgiftsbelagda respektive avgiftsbefriade.  
Avgifter för HSL-insatser/delegerad HSL börjar gälla från 2020-04-01, 
varvid det är viktigt att beslutade tillämpningsanvisningar finns vid detta 
datum. 
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Tillämpningsanvisningarna är behandlade och godkända av vård- och 
omsorgsförvaltningens ledningsgrupp.  

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att anta ”Tillämpningsanvisningar HSL Avgifter”.       

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Agnetha Wildros (S) och 
Annette Rydell (S). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med ändringen 
att i bilagan under rubriken ”Följande besök/insatser är avgiftsbefriade”, 
punkt tre, stryks ordet ”etc”.      
Christer Hallberg (S) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden förtydligar att 
dokumentet som ska hänvisas till är ”Tillämpningsanvisningar HSL 
Avgifter” daterat 2019-12-20. 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden förklarar 
paragrafen omedelbart justerad.    

Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt första yrkande och 
finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma. 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på Christer Hallbergs (S) 
yrkande och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma. 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt andra yrkande och 
finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.          

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 
att anta ”Tillämpningsanvisningar HSL Avgifter”, men ändringen att i 
bilagan under rubriken ”Följande besök/insatser är avgiftsbefriade”, punkt 
tre, stryks ordet ”etc”. 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förtydliga att dokumentet som ska 
hänvisas till är ”Tillämpningsanvisningar HSL Avgifter” daterat 2019-12-20. 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart 
justerad. 
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________________ 
Bilaga 1: Förslag - Tillämpningsanvisningar HSL Avgifter (daterat 2019-12-
20) 
Exp: 
Utvecklingssamordnare, Susanna Sturesson 
Kommunstyrelsen 
 



B,Y.^ge L
Ronneby Kommun
Äldreforvaltningen
Ledningssystem for kvalitet

Arende:

Avgifter HSL
Tillämpningsanvisningar

Datum:

2019-12-20
Erstitter datum:

Beslutad av:

Vård- och omsorgsnämnden 2020-xx-xx $ xx
Kommunfullmäktige 2020-xx-xx ö xxx

Handläggare:

Utvecklingssamordnare

Omfattning: All legitimerad HSl-personal samt omvårdnadspersonal som utför HSL-
uppgifter på delegation i vård- och omsorgsftirvaltningen

Syfte: Att dehniera vilka HSl-insatser som bedöms som besök och diirmed är avgiftsbelagda

Författningssamlingen "Avgifter inom äldreomsorgen" fastställs av Kommunfi.rllmäktige och
publiceras på www.ronneby.se. Författningssamlingen innehåller beslutade avgifter ftir
kommunens äldreomsorg inkl. den kommunala hälso- och sjukvarden.

Avgifter HSL
Avgifter tas ut:

. per besök utftirda av legitimerad HSl-personal med en maxavgift per månad

. per delegerad insats utftird av omvårdnadspersonal efter delegering av HSl-personal
med en maxavgift per månad

Förtydligande:
o Förskrivning av hjälpmedel bedöms som ett (l) besök (inkluderar bedömning,

utprovning och uppftiljning). Om flera hjälpmedel frirskrivs vid ett och samma tillftille
tas endast en avgift ut.

o Bedömning gällande bostadsanpassning bedöms som ett (1) besök (inkluderar
hembesök och ev. intyg)

o Demensutredning bedöms som ett (1) besök (inkluderar utredning av demens-
sjuksköterska)

r Uppdrag från 1177 och annan vårdgivare bedöms som besök
o Utftirdande av intyg åir en åtgärd och avgift tas ut som ett (1) besök

Följ ande besök/insatser är avgiftsbefriade:
o Patienter med palliativ diagnos
o Hembesök av legitimerad HSl-personal då man är konsult ftir andra

personalkategorier såsom utprovning av hjälpmedel för personalens arbetsmiljö och
hembesök ftir instruera personal hur de ska anviinda sjukvardsmaterial eller
hjälpmedel.

o Håimtning/återllimning av hjälpmedel, mediciner, medicinteknisk utrustning etc.
o Samordnad individuell plan (SIP)
o Förebyggande riskbedömningar i enlighet med kvalitetsregister
o Besök som endast innefattar bedömning (utan insatser eller åtgärder)
o Provtagning/screening gällande smitta klassade som risker enligt smittskyddslagen
o Patienter boende på vård- och omsorgsboende, HSl-insatser ingar i

omvårdnadsavgiften.
o För bam & ungdomar utgår ingen avgift t.o.m. det år man fyller 19 år
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o Patienter på boenden med såirskild service enligt LSS (vård- och omsorgsnåimndens
HSl-organisation bemannar dessa verksamheter kvåillar, natt och helger)

blanketter mallar HSL
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