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Närvarolista 
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Kristina Valtersson (C) tjänstgör för Rickard Evaldsson (M)  
Marianne Thorell (L) tjänstgör för Kerstin Johansson (L)  
Yvonne Olsson (SD) tjänstgör för Sara Jansson (SD)  

Övriga närvarande  

Ersättare Pia Zickbauer Svabre (S) § 69-76 

Tjänstemän Maria Appelskog, förvaltningschef 
Maria Sevestedt, verksamhetschef 
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Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef 
Katarina Losell, MAS § 71 
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Sofie Åkerström, nämndsekreterare 
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§ 69 Dnr 2021-000002 739 

Fastställande av dagordning 

 

Sammanfattning  

På grund av att det tillkommit ett extra ärende efter att dagordningen 

skickades ut som PDF till ledamöterna så fastställs det att det är 

dagordningen som finns i Ciceron Assistent som ska följas. 

 Christer Hallberg (S) yrkar på att ärendena 8,9,10 byter plats till 

10,9,8 i dagordningen. 

 

Christer Hallberg (S) anmäler följande under Övriga frågor: 

Komplettering av paragraf 40.  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa dagordningen i Ciceron 

Assistent med ändringen att ärendena 8,9,10 byter plats till 10,9,8 och att 

följande tillägg görs under övriga frågor: 

 Komplettering av paragraf 40 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 70 Dnr 2021-000003 739 

Val av justerare 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Christer Hallberg (S) att jämte 

ordföranden justera dagens protokoll. Justering sker digitalt onsdagen den 

2021-06-02 kl. 16.00. 

________________ 

Exp: Akten 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(46) 
2021-05-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 71 Dnr 2021-000101 000 

Rapport från nationella basal hygien och klädreglers 
mätningen v 11-12 

Ärendet föredras av MAS, medicinskt ansvariga sjuksköterska, Katarina 

Losell. 

Sammanfattning  

Författningen 2015:10, basal hygien i vård- och omsorg, ska tillämpas i alla 

verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård, socialtjänst samt 

verksamhet som omfattas av LSS. Enligt hälso- och sjukvårdslagen, 

2017:30, ska vård bedrivas med hög kvalitét och vara av god hygienisk 

standard.  

Varje år bjuder SKR in till en nationell mätning av basal hygien och 

klädregler, 2021 har det varit v 11-12. Vård- och omsorgsförvaltningen 

gjorde även en lokal mätning v 2-3 där resultatet blev 73,5% följsamhet, 

mätningen v 11-12 blev en ökning till 76,5%. Målvärdet för vård- och 

omsorg ska vara 90-95% minst! Ronneby ligger högre än riket i sin 

följsamhet och i Blekinge är det Olofström endast som kommer över 90 %. 

En lokal mätning genomförs även v 18-19. 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås: 

 Att ta informationen till protokollet 

 

 Att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta ha som 

krav att medarbetare ska genomföra webbutbildning 

och fysisk utbildning i basal hygien under hela 

pandemin samt efteråt      

Bedömning 

Författningen 2015:10, basal hygien i vård- och omsorg, ska tillämpas i 

verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård, socialtjänst samt 

verksamhet som omfattas av LSS. Enligt hälso- och sjukvårdslagen 2017:30 

ska vård bedrivas med hög kvalitét och vara av god hygienisk standard. Det 

är inte frivilligt att följa föreskrifter och lagar utan det är varje medarbetare 

inom dessa verksamheters ansvar att följa föreskrifter och lagar. Patienter 

ska aldrig hamna i den situationen att de blir smittade eller riskeras att 

smittas av vård-och/eller omsorgspersonal när de får vård och/eller omsorg. 

En tredjedel av alla vårdskador är vårdrelaterade infektioner enligt statistik 

från SKR.  

I vård- och omsorgsförvaltningens ledningssystem för kvalité finns rutiner 

för hur följsamheten ska efterlevas i verksamheterna.  
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På nationell nivå görs varje år mätning, punktprevalensmätning (PPM), av 

basal hygien och klädregler. Det är Sveriges kommuner och regioner (SKR) 

som bjuder in till mätningen. Under 2020 gjordes mätningen både vår och 

höst på grund av pandemin. Databasen som resultaten registreras i är även 

öppen för varje kommun och region att lägga in egna lokala mätningar när 

inte det pågår en nationell mätning. Vård- och omsorgsförvaltningen gjorde 

en lokal mätning v 2-3 där den totala följsamheten till basal hygien och 

klädregler blev 73,5%, antalet observationer som gjordes var 324 st.  

Mätningen är åtta kontrollmoment – handsprit före och efter vårdmoment, 

handskar vid risk för kroppsvätskor, förkläde vid vårdnära moment, inga 

klockor, ringar eller armband på hand och underarm, kort eller uppsatt hår, 

naglar korta och fria från konstgjort material och korrekt användning av 

arbetskläder. Tanken är att varje avdelning/enhet ska göra minst 10 

observationer var under en två veckors period. Dessa observationer läggs in i 

en databas på SKR:s hemsida. Resultatet hämtas ut ifrån databasen och kan 

presenteras för verksamheterna.  

V 11-12 gjordes den nationella mätningen och vård- och 

omsorgsförvaltningen ökade sin följsamhet till 76,5%, rikets följsamhet är 

67,6%. Antal observationer som gjordes i vård- och omsorg var 443 stycken, 

en ökning från v 2-3 med 119 stycken!  

I Blekinge ligger Olofström och Karlskrona högre än Ronneby men det är 

endast Olofström som kommer över 90 %, 91,5%.  

Målvärdet ska vara 90-95% minst för att det ska vara godkänt. Flertalet 

enheter har en 100 % följsamhet vilket säkert flera har men några enheter har 

bara gjort ett par observationer och då är det ”lättare” att få en 100 % 

följsamhet. 

Vård- och omsorgsförvaltningen genomför en ny lokal mätning v 18-19 då 

vi hoppas att den totala andelen följsamma ökar och att antalet observationer 

också ökar. 

Alla medarbetare i vård- och omsorgsförvaltningen och som jobbar vårdnära 

ska genomföra Socialstyrelsens webbutbildning om basal hygien och 

skyddsutrustning och alla ska gå den fysiska utbildningen där även på- och 

avklädning av skyddsmaterial görs.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås: 

 Att ta informationen till protokollet 

 Att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta ha som 

krav att medarbetare ska genomföra webbutbildning 

och fysisk utbildning i basal hygien under hela 

pandemin samt efteråt    
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Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Agnetha Wildros (S), 

Christer Hallberg (S) och Susanne Petersson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att informationen tas till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet. 

Andra att satsen i beslutsförslaget behandlas under § 83. 

________________ 

Exp: Förvaltningschef – vård- och omsorgsförvaltningen 

Verksamhetschef hemsjukvård och myndighet – vård- och 

omsorgsförvaltningen 

Verksamhetschef hemtjänst – vård- och omsorgsförvaltningen 

Verksamhetschef vård- och omsorgsboende - vård- och 

omsorgsförvaltningen 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska - vård- och omsorgsförvaltningen 
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§ 72 Dnr 2021-000110 000 

Återrapporteringar av investeringar i utemiljön på vård- 
och omsorgsboende 

Ärendet föredras av verksamhetschef Maria Sevestedt. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade 2021-03-25 beslut om kompletteringsbudget. 

Denna innehöll bland annat vård- och omsorgsnämndens investeringspengar 

för att kunna göra utemiljön kring förvaltningens vård- och omsorgsboenden 

tillgänglig även för personer med kognitiv nedsättning. Summan för detta är 

548 tkr.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram idéer kring vad dessa pengar 

ska användas till och har till viss del redan påbörjat förbrukningen av dem. 

Utemöbler, växthus, grillplatser, häckar, odlingslådor och pergola är 

exempel på planer för inköp.  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

 Att notera informationen till protokollet.      

 

Bedömning 

Kommunfullmäktige fattade 2021-03-25 beslut om kompletteringsbudget. 

Denna innehöll bland annat vård- och omsorgsnämndens investeringspengar 

för att kunna göra utemiljön kring förvaltningens vård- och omsorgsboenden 

mer tillgänglig även för personer med kognitiv nedsättning. Summan för 

detta är 548 tkr. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram idéer kring vad dessa pengar 

ska användas till och har till viss del redan påbörjat förbrukningen av dem. 

Dialog har förts ute på enheterna kring de olika behoven på de olika 

boendena.  

Många inspel och idéer kopplade till målet att locka till utevistelse året om 

och stärka alla sinnen, syn, hörsel, smak, lukt och känsel.  

Utifrån detta rör idéerna inköp av sommarblommor, växter som inte är 

giftiga men som doftar och är färgglada, bärbuskar, fruktträd, krukor, 

pallkragar, trädgårdsredskap, små vattendrag med belysning, sittplatser, 

sittvänliga utemöbler, grillmöjligheter, blickfång som rör sig i vinden och så 

vidare.  
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Finns även idéer om växthus på någon enhet och pergola på en annan.  

På Vidablick kvarstår lite frågor kopplat till vilka grönytor förvaltningen kan 

göra anspråk på. Dialog förs med tekniska förvaltningen då önskemål finns 

att utöka grönytorna att inkludera skogspartiet bakom låghuset och göra 

vandringsvänlig miljö samt att rama in med häckar/staket eller liknande. 

Största fokus kommer att läggas på våra demensboenden, men hyresgäster 

med kognitiv svikt bor på de flesta enheter. Inköpen kommer främst stå i 

relation till behoven. 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta; 

 Att notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att vård-och omsorgsnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 73 Dnr 2021-000009 754 

Månadsrapport- placeringssystem till vård- och 
omsorgsboende maj 2021 

Ärendet föredras av Annika Sandin, avgiftshandläggare. 

Sammanfattning  

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård-och 

omsorgsboende.  

Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 2021-05-17 är 5 

personer.  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet. 

Bedömning 

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och 

omsorgsboende. 

 

Rapporten avser redovisade antal 2021-05-17: 

 

Antal personer som väntar på placering                                5           

 

Antal av de ovanstående 5 personerna: 

 

 Som väntar på somatikboende                                         3 

 Som väntar på demensboende                                         2 

 Befinner sig på korttidsboendet                                       2 

 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.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S), 

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

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att vård-och omsorgsnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.       
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Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till nämnden. 

________________ 

Bilaga 1: Redovisad boendestatistik per månad                        

Bilaga 2: Redovisning lediga lägenheter per månad 

Bilaga 3: Redovisning erbjudna lägenheter per månad 

Bilaga 4: Redovisning förstahandsval 

 

Exp: Förvaltningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen 

Verksamhetschef, HSL och Myndigheten, Vård- och omsorgsförvaltningen 

Avgiftshandläggare/Boendesamordnare, Myndigheten 
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§ 74 Dnr 2021-000071 739 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering 
enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen 

Ärendet fördras av Annika Sandin, avgiftshandläggare. 

Sammanfattning  

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. 4 kap 1§ Socialtjänstlagen. Vård- och 

omsorgsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till de 

revisorer som avses i 3 kap. 10 § kommunallagen (2017:725) rapportera alla 

gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre 

månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt 

kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.16 kap 6f§ Socialtjänstlagen.  

 

Rapporteringsperioderna för ej verkställda beslut under 2021 är: 

 

1–31 januari 2021 (gäller för okt-dec 2020) 

1–30 april 2021 

1 juli–31 augusti 2021 

1–31 oktober 2021 

1-31 januari 2022 

 

Under perioden 1-30 april har följande beslut rapporterats enligt rapportblad: 

Återrapportering av ej verkställda beslut enl. 4kap 1§, bilaga 1.     

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att notera informationen till protokollet       

samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att vård-och omsorgsnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.       

https://lagen.nu/2017:725#K3P10
https://lagen.nu/2001:453#K4P1
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Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet       

samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering. 

________________ 

Bilaga 5: Återrapportering av ej verkställda beslut enl. 4kap 1§, bilaga 1. 

Exp: Akten, Kommunfullmäktige 
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§ 75 Dnr 2021-000109 001 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM 

Ärendet föredras av förvaltningschef Maria Appelskog. 

Sammanfattning  

I början av varje år genomför kommunen en uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, SAM. Uppföljningen går till enligt följande, varje chef 

tillsammans med sitt skyddsombud fyller i en enkät med frågor rörande det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultatet av enkäterna ställs sedan samman 

av kommunens personalenhet och skickas ut till respektive förvaltning. 

Förvaltningarna ska sedan utifrån resultatet arbeta fram en handlingsplan. 

Bedömning 

Förvaltningen, så som kommunen i sin helhet, har åtgärder som behöver 

vidtas för att bla öka kunskapen gällande samverkansavtalet och det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Personalenheten har redan vidtagit 

kompetenshöjande åtgärder genom att planera in utbildningar för 

kommunens skyddsombud samt chefer. 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till dagens 

protokoll. 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Johannes Chen (M), 

Agnetha Wildros (S), Börje Johansson (S) och Christer Åkesson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att vård-och omsorgsnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till dagens 

protokoll. 
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________________ 

Exp: Akten 
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§ 76 Dnr 2021-000012 040 

Internbudget 2021 

Ärendet föredras av ekonom Jane Wennerdahl. 

Sammanfattning  

I arbetet med internbudget 2021, äskade nämnden om ytterligare 14 mnkr 

hos kommunfullmäktige. Detta äskande avslogs med motiveringen att det 

skulle komma generella statliga medel. Dessa statliga medel visade sig inte 

vara generella utan villkorade, vilket leder till att nämnden nu inte kan 

använda dessa statliga medel till det som var planerat.    

Bedömning 

Nämnden behöver ta nya beslut gällande internbudgeten 2021, 

omprioriteringar behöver göras.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen förslår nämnden; 

 Att godkänna de förslag på omprioriteringar i internbudget 

2021, som förvaltningen har gjort.   

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Christer Hallberg (S).  

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Christer Hallberg (S) yrkar på att ändringarna ska tydliggöras genom att de 

innan dagens beslut gällande beloppen ska med i dokumentet som 

presenteras under dagens sammanträde och bifogas protokollet.     

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

 Att godkänna de förslag på omprioriteringar i internbudget 

2021, som förvaltningen har gjort. 

 Att ändringarna ska tydliggöras genom att de innan 

dagens beslut gällande beloppen ska med i dokumentet 
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som presenteras under dagens sammanträde och bifogas 

protokollet (bilaga 6). 

 

Protokollskommentar 

Enligt utskickad dagordning var detta ärende ursprungligen nummer 10. 

________________ 

Bilaga 6: Förändringar internbudget 2021 reviderad 2021-05-27 

Exp: Akten 
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§ 77 Dnr 2021-000107 040 

Tertial 1, T1 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Maria Appelskog, ekonom Jane Wennerdahl Nilsson och 

verksamhetscheferna Maria Sevestedt, Anna-Karin Åkesson redovisar 

resultaträkningen för tertial 1,T1.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S), 

Börje Johansson (S), Agnetha Wildros (S), Susanne Petersson (C) och 

Carina Aulin (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar på följande beslutsförslag:  

Trots budgeterad ökning av köp för hemtjänsttimmar på ca 4 miljoner för 

2021, prognostiseras nu ett underskott på 19.7 miljoner kronor och 

hemställer därmed till kommunfullmäktige om tilläggsäskande på 19,7 

miljoner kronor. 

Ge verksamheten i uppdrag att återkomma med skarpa besparingsförslag 

inklusive risk- och konsekvensanalys till nämndens sammanträde i juni. 

Christer Hallberg (S) yrkar på följande beslutsförslag: 

Vård- och omsorgsnämnden noterar T1 till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på samtliga yrkanden och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar; 

 Att trots budgeterad ökning av köp för hemtjänsttimmar på 

ca 4 miljoner för 2021, prognostiseras nu ett underskott på 

19.7 miljoner kronor och hemställer därmed till 

kommunfullmäktige om tilläggsäskande på 19,7 miljoner 

kronor. 
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 Att ge verksamheten i uppdrag att återkomma med skarpa 

besparingsförslag inklusive risk- och konsekvensanalys 

till nämndens sammanträde i juni. 

 Att noterar Tertial 1 rapporten till protokollet. 

 

Agnetha Wildros (S) och Börje Johansson (S) kunde inte medverka i beslutet 

på grund av frånvaro. 

________________ 

Exp: Akten, Kommunfullmäktige 
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§ 78 Dnr 2021-000130 041 

Förslag till budget 2022 

Ärendet föredras av förvaltningschef Maria Appelskog. Ekonom Jane 

Wennerdahl finns med och svara på frågor. 

Sammanfattning  

Inför 2022 har kommunfullmäktige gett nämnderna i uppdrag att sänka 

kommunens totala kostnad med 40 mnkr. Dessa 40 mnkr har fördelats 

mellan nämnderna efter storleksordning, Vård- och omsorgsnämndens del är 

11 mnkr.  

Förvaltningen bedriver lagstadgad verksamhet dygnet runt, 365 dagar per år. 

Det är även värt att påpeka att förvaltningen sedan 2019 sänkt sina kostnader 

med 25 mnkr, i och med det finns inte många åtgärder kvar att vidta för att 

sänka kostnaderna ytterligare.  Förvaltningens bedömning är att det inte är 

lämpligt att sänka tätheten på vård- och omsorgsboende ytterligare en gång.  

Förvaltningen har även sett över de ej lagstadgade funktionerna, vilka är få, 

då stora delar av dessa avvecklades redan inför budget 2021. Det 

förvaltningen föreslår är en avveckling av de fem aktivitetssamordnarna.  

I arbetet med internbudget 2021, äskade nämnden om ytterligare 14 mnkr. 

Detta äskande avslogs med motiveringen att det skulle komma generella 

statliga medel som kunde täcka äskandet. I arbetet med internbudget 2022 

kommer nämnden äska igen om 14 mnkr, men troligen kommer statliga 

medel att tillskjutas även 2022.      

Bedömning 

Nämnden behöver besluta om hur en kostnadssänkning på 11 mnkr skall ske. 

Förvaltningens bedömning är att det inte går att sänka tätheten ytterligare en 

gång på vård- och omsorgsboende.  

Förvaltningen bedömer även att nämnden behöver äska medel för att 

finansiera volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna, vilka är en ej 

påverkbar kostnad.  

De tre åtgärder som förvaltningen föreslår för att sänka kostnadsläget är: 

 

1. Avveckla Vård- och omsorgsboendet Backen. Backen är 

enligt förvaltningens bedömning ett ej funktionellt vård- 

och omsorgsboende då det består av fristående 

marklägenheter som inte är anpassade för tex personer 

med en demensdiagnos. Backen skulle dock fungera 

utmärkt som trygghetsboende. 
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2. Införa en gemensam beredskapsorganisation med 

socialförvaltningen. 

  

3. Avveckla de fem aktivitetssamordnarna.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera förvaltningens 

besparingsåtgärder till protokollet.       

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S), 

Susanne Petersson (C) och Yvonne Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att förvaltningens förslag till 

besparingsåtgärder noteras till protokollet.        

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar notera förvaltningens förslag till 

besparingsåtgärder till protokollet. 

Protokollskommentar 

Enligt utskickad dagordning var detta ärende ursprungligen nummer 8. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 79 Dnr 2021-000098 001 

Risk och sårbarhetsanalys implementering av office 
365 

Ärendet fördras av kvalitetsutvecklare Bodil Evaldsson och IT-chef Tobias 

Ekberg. 

Sammanfattning  

Verksamheterna under Vård- och omsorgsnämnden ser flera fördelar med att 

kunna erhålla funktionalitet genom molntjänsten Office 365. I Ronneby 

kommun finns en ambition att skapa rätt förutsättningar, för att med stöd av 

IT underlätta och effektivisera samverkan, informationsdelning och 

kommunikation, både inom organisationen och med externa intressenter. 

Detta gäller för alla enheter på vård- och omsorgsförvaltningen. Genom att 

välja en molntjänst kommer personuppgifter för medarbetare att behandlas i 

tjänsten.  

Vård- och omsorgsnämnden i Ronneby kommun är personuppgiftsansvarig 

för behandlingen av personuppgifter i molntjänsten. 

Bedömning 

Riskanalysen har gjorts i Ronneby Kommuns dataskyddsgrupp och 

tillsammans med utlåtande från Dataskyddsombud och 

Kommunjurist/Informationssäkerhetsansvarig är bedömningen att: 

Risk- och sårbarhetsanalysen inte utvisar några risker som motiverar att 

verksamheterna på vård- och omsorgsförvaltningen skulle avstå från att 

använda tjänsten på det sätt som Risk- och sårbarhetsanalysen beskriver. 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att godkänna risk- och sårbarhetsanalys 

för Office 365.   

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Susanne Petersson (C) 

och Christer Hallberg (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att bordlägga beslutet till nästa nämnd på grund av att Risk- och 

konsekvensanalysen kom nämnden till dels först under pågående 

sammanträde.     
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Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bordlägga beslutet till nästa 

nämndsammanträde på grund av att Risk- och konsekvensanalysen kom 

nämnden till dels först under pågående sammanträde. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 80 Dnr 2021-000100 000 

Förslag till beslut av införande av digital tillsyn i 
förvaltningen 

Ärendet föredras av verksamhetschef Anna-Karin Åkesson och Pernilla 

Haraldsson, IKT-samordnare. 

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.      
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Bakgrund 

Välfärdsteknik är ett nationellt prioriterat område där digitalisering ingår. 

Inom ramen för välfärdsteknologi finns digital tillsyn som en möjlig teknik 

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  
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o En känsla av ökad integritet, inflytande och 

självständighet. 

o Möjlighet att kunna välja mellan fysisk tillsyn eller 

via fjärrtillsyn 

o För utföraren: 

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. 
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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. 

 

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.  
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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 

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. 
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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. 

  

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta;  

 Att inleda införandet av digital tillsyn med kamera hösten 2021 

genom en testperiod om 12 månader, med utvärdering efter 9 

månader      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Christer Hallberg (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Christer Hallberg (S) gör tilläggsyrkandet att en uppföljning ska göras till 

nämnden fyra månader efter införandet.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande samt 

Christer Hallbergs (S) tilläggsyrkande och finner att vård- och 

omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar;  

 Att inleda införandet av digital tillsyn med kamera hösten 2021 

genom en testperiod om 12 månader, med utvärdering efter 9 

månader 

 att en uppföljning ska göras till nämnden fyra månader efter 

införandet 

________________ 

Exp: Akten, förvaltningen 
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§ 81 Dnr 2021-000106 047 

Stimulansmedel 

Ärendet föredras av Pernilla Haraldsson IKT-samordnare. 

Sammanfattning  

Förvaltningen ämnar söka följande stimulansmedel: 

* Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, 609 299 kr 

* Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen 

om personer med demenssjukdom, 2 199 900 kr 

Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, 14 455 714 kr 

Bedömning 

Förvaltningen ämnar söka följande stimulansmedel: 

* Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, 609 299 kr 

* Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen 

om personer med demenssjukdom, 2 199 900 kr 

Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, 14 455 714 kr 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden hemställer till kommunstyrelsen om att de 

godkänner att vård- och omsorgsnämnden söker dessa stimulansmedel. 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Christer Hallberg (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden hemställer till kommunstyrelsen om att 

godkänna att vård- och omsorgsnämnden söker dessa stimulansmedel. 

________________ 

Exp: Akten, Kommunstyrelsen 
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§ 82 Dnr 2020-000154 730 

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

Ärendet föredras av verksamhetschef Anna-Karin Åkesson. 

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. 

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. 

 

Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta: 

 Att anta föreslag till riktlinje för biståndsbedömning inför beslut om 

vård- och omsorgsboende enligt bilaga. 

Bedömning 

 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. 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 

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 
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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”  

Förslag till beslut 

 Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta: 

 Att anta föreslag till riktlinje för biståndsbedömning inför beslut om 

vård- och omsorgsboende enligt bilaga. 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta: 

 Att anta föreslag till riktlinje för biståndsbedömning inför beslut om 

vård- och omsorgsboende enligt bilaga. 

________________ 

Bilaga 7: Riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende 

Exp: Akten, förvaltningen 
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§ 83 Dnr 2020-000192 730 

Uppföljning av Pandemiplaneringen som fastställdes 
2020-07-13 

Ärendet föredras av ordförande Anders Lund. 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i juli 2020 ett flertal åtgärder för att 

begränsa smittspridningen av Covid19 inom Vård- och omsorg.  

Nu är dom flesta som är berörda av verksamheten vaccinerade vilket gör att 

nämnden behöver ompröva dom beslut som man tidigare tagit.   

 

Förslag till beslut 

Där av föreslår jag nämnden besluta:  

 

 Att upphäva beslut om att arbeta sektorsindelat  

 

 Att upphäva beslut om koordinatorfunktion för alla frågor gällande 

pandemi  

 

 Att upphäva beslut om att alla möten ska ske digitalt  

 

 Att upphäva beslut om delegation till beredningsutskottet att fatta 

nödvändiga beslut i samband med pandemin 

 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S) och 

Agnetha Wildros (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till lagda förslag. 

Christer Hallberg (S) gör ett tilläggsyrkande;  

Nämnden ser allvarligt på de redovisade resultaten av de gjorda 

hygienmätningarna och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta 

utbildningsinsatserna så resultaten förbättras till minst 90%.    
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Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande samt 

Christer Hallbergs (S) tilläggsyrkande och finner att vård- och 

omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar:  

 

 Att upphäva beslut om att arbeta sektorsindelat  

 

 Att upphäva beslut om koordinatorfunktion för alla frågor gällande 

pandemi  

 

 Att upphäva beslut om att alla möten ska ske digitalt  

 

 Att upphäva beslut om delegation till beredningsutskottet att fatta 

nödvändiga beslut i samband med pandemin 

 

 Att nämnden ser allvarligt på de redovisade resultaten av de gjorda 

hygienmätningarna och uppdrar åt förvaltningen att fortsätta 

utbildningsinsatserna så resultaten förbättras till minst 90% 

________________ 

Exp: Akten, förvaltningen 
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§ 84 Dnr 2021-000056 730 

Kostnad för inköp av ytterkläder till personal 

Ärendet fördras av förvaltningschef Maria Appelskog. 

Sammanfattning  

I början av året fick förvaltningen i uppdrag att ta fram kostnaden för inköp 

av ytterjackor till medarbetare i förvaltningen som under arbetstid vistas 

utomhus. De verksamheter som togs med i beräkningen var; 

hemtjänstverksamheten, teknikteamet, hälso- och sjukvårdsorganisationen 

samt vikarier. Förvaltningen räknade fram att kostnaden skulle bli 163 212:-. 

Se uträkning nedan.  
 

  
 

Ärendet togs upp på nämnden och nämnden beslutade att ytterkläderna 

skulle utökas till även överdragsbyxor, då medarbetare i 

hemtjänstverksamheten även cyklar. Förvaltningschefen fick i uppdrag att 

lyfta frågan om samsyn kring tillhandhållandet av ytterkläder, till 

kommunchefsgruppen. På kommunchefsgruppen konstaterades att varje 

förvaltning redan tillhandahöll ytterkläder till de medarbetare som var i 

behov av det, och att kostnaden hanterades inom varje nämnds befintliga 

budgetram.  
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Förvaltningen har tagit fram en ny kostnadsberäkning, som även inkluderar 

inköp av överdragsbyxor, den landar på 183 050:- om man väljer att trycka 

loggorna med vitt tryck istället för reflextryck. Se nedan uträkning.  

  
 

Bedömning 

Då övriga förvaltningar tillhandahåller ytterkläder till medarbetare som 

vistas utomhus under arbetstid, anser förvaltning det vara rimligt att även 

medarbetare i vård- och omsorgsförvaltningen tillhandahålls ytterkläder. Inte 

minst ur ett jämställdhetsperspektiv, då de traditionellt mansdominerade 

förvaltningarna har tillhandahållit ytterkläder till sina medarbetare sedan 

lång tid tillbaka.  

 

Förvaltningen anser inte det vara nödvändigt att loggorna på kläderna trycks 

med reflextryck, som skulle generera en kostnad på 218 658:- . Vitt tryck är 

tillräckligt, vilket skulle generera en kostnad på 183 050:- 

 

Vid första inköpet, då ytterkläder skall köpas in till samtliga aktuella 

medarbetare kommer kostanden landa på 183 050:- Därefter är 

förvaltningens bedömning att den årliga kostnaden kommer att minska till 

kanske en fjärdedel, då det åren efter handlar om att köpa in ytterkläder till 

de medarbetare som är nyanställda eller att byta ut ytterkläder pga slitage. 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att; 

 Ge förvaltningen i uppdrag att ansöka om investeringsmedel för 

inköp av ytterkläder 2022, därefter årligen frigöra utrymme i befintlig 

budgetram. 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Christer Hallberg (S), 

Agneta Wildros (S) och Carina Aulin (SD). 
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Yrkanden 

Christer Hallberg (S) yrkar på att det köps in ytterkläder med loggor med 

reflextryck.  

Ordförande Anders Lund (M) yrkar på att 190 000 kronor tas från nämndens 

kvalitetskonto C 502 och att överskjutande belopp hanteras inom ramen för 

verksamhetens budget.   

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

 att det köps in ytterkläder med loggor med reflextryck  

 att 190 000 kronor tas från nämndens kvalitetskont C 502 och att 

överskjutande belopp hanteras inom ramen för verksamhetens budget 

 

________________ 

Exp: Akten, förvaltningen 
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§ 85 Dnr 2021-000105 370 

Program för klimat och energi 

 

Sammanfattning  

Miljöutvecklare Elise Karlsson Foudot redovisar programmet för klimat och 

energi.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M) och Johannes Chen (M).  

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 86 Dnr 2021-000129 739 

Seniordagen 2021 

Ärendet redovisas av förvaltningschef Maria Appelskog. 

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.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att; 

 Avsätta 60 tkr för att genomföra en seniordag i oktober månad      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att; 

 Avsätta 60 tkr för att genomföra en seniordag i oktober månad 

________________ 

Exp: Akten, KPR  
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§ 87 Dnr 2021-000005 739 

Aktuellt i verksamheten 

 

Sammanfattning  

 

Förvaltningschef Maria Appelskog informerar: 

Majoriteteten av de medarbetare som riskerade uppsägning har valt att säga 

upp sig själva. 

Coronaläget är stabilt. 

Ny LOV- samordnare börjar 30 augusti. Tillfällig LOV- samordnare är Mats 

Sellfrid. 

 

Verksamhetschef Karl Palm informerar:  

Antalet sommarvikarier inom hemtjänsten ser bra ut.  

Enhetscheferna kommer vara tungt belastade under sommaren och ska få 

mycket stöttning. 

 

Verksamhetschef Maria Sevestedt informerar:  

Alla semestrar har kunnat godkännas inför sommaren och läget är under 

kontroll.  

De stora frågorna utöver budgeten är övertagandet av kontraktskrivning från 

Ronnebyhus. 

Förvaltningen tittar på någon form av samordningsundersköterska på 

boendena.  

 

Verksamhetschef Anna-Karin Åkesson informerar:  

Till sommaren är det mesta löst och semestrarna är beviljade.  

Ytterligare en enhetschef i Hälso- och sjukvårdsorganisationen leder till ny 

organisation som ska finnas på plats innan sommaren. 

God och nära vård är ett svårt uppdrag och det är oklart med finansiering. 

Det palliativa arbetet kommer fortsätta. Nya utbildningar på gång.      
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Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att vård-och omsorgsnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar notera informationen till nämnden. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 88 Dnr 2021-000007 739 

Skrivelser, cirkulär, m.m. 

 

Sammanfattning  

 Följande skrivelser, cirkulär, m.m. föreligger inför sammanträdet:  

  

 Förvaltningschefens vidaredelegation 170322 

 KCG- Förslag på reduktion av personalkostnader 

 Information till er kunder gällande SKL Kommentus ramavtal- 

Tunstall 

 Beslut-2020000530-KS-§ 108, Ansvarsfördelning lokalförsörjning 

 Beslut-2021000150-KS-§ 106, Hyra Sörby Center 

 Beslut-2021000149-KS-§ 105, Förslag till ny författningssamling, 

taxor och avgifter för vård- och omsorgsnämnden 2021 

 Bilaga Författningssamling avgifter Vård- och omsorgsnämnden 

 Beslut-2021000075-KS-§ 97, Årsredovisning 2020 för Ronneby 

kommun samt fråga om ansvarsfrihet 

 Ansökan om att utföra hemtjänst- Serviti 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders lund (M) yrkar att vård-och omsorgsnämnden beslutar 

att notera informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 89 Dnr 2021-000006 739 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

 

 Biståndsbeslut t o m april 2021 

 Attestantslista 2021-05-01 

 Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar 

2021-04-28 

 Hemtjänsttimmar i ordinärt boende t o m april 2021 

 Namnteckningsprov      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ta informationen till protokollet 

________________ 

Exp: Akten 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(46) 
2021-05-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 90 Dnr 2021-000008 739 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Christer Hallberg (S) yrkar på att § 40, Återredovisning av statistik- beviljad 

och utförd tid inom hemtjänst, kompletteras med arbetad tid, till nämnden i 

juni.      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall Christer Hallbergs (S) förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att komplettera § 

40, Återredovisning av statistik- beviljad och utförd tid inom hemtjänst, med 

arbetad tid, till nämnden i juni. 

 ________________ 

Exp: Akten, förvaltningen 

 

 



apr-20 maj-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 21-jan 21-feb 21-mar 21-apr
Kö 23 20 26 23 21 17 17 10 14 17 12 16 20
Somatik 12 12 19 12 8 5 9 7 7 7 7 9 10
Demens 11 8 7 11 13 12 8 3 7 10 5 7 10
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apr-20 maj-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 jan-21 feb-21 21-mar 21-apr
Demens kommunal 0 4 0 2 2 3 13 10 7 13 13 16 13
Demens privat 0 0 0 15 11 6 19 19 19 18 16 14 5
Somatik kommunal 3 3 0 6 7 6 4 5 3 8 12 11 7
Somatik privat 0 0 0 6 4 4 2 3 2 3 1 0 8
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apr-20 maj-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 21-jan 21-feb 21-mar 21-apr
Tackat ja privat 0 0 9 8 8 3 8 2 1 2 5 3 4
Tackat ja kommunal 9 4 1 7 3 8 6 4 6 8 4 7 14
Tackat nej 3 0 6 3 4 0 1 1 1 3 1 1 1
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2021-04-28 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Återrapportering av ej verkställda beslut enl. 4kap 1§. 

Sammanställning av rapporteringsresultat kvartal 1 - 2021 

Beslut Rapporteringsresultat Orsak 

Man Kvinna 

o Vård- och 

omsorgsboende 

Gynnande beslut som inte  

verkställts inom 3 månader 

från beslutsdatum. 

Sökande har tackat nej två gånger till önskat boende. Valde att tacka ja efter tredje 

erbjudandet. 

Beslutsdatum: 2020-12-02 

Verkställt:2021-04-20 

X 

o Vård och 

omsorgsboende 

Beslut som avslutats utan 

verkställan 

Sökande har tackat nej till boende fyra gånger. Berörd biståndshandläggare tog en 

kontakt med henne, hon valde då att avsluta sin ansökan. 

Beslutsdatum:2020-10-06 

Avslutat: 2021-03-17 

X 

o 

Annika Sandin, Avgiftshandläggare/Boendesamordnare 

Bilaga 6



VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Förändringar internbudget 2021 markerat med gult

Bokslut 

2020

Budget 2021 

innan 

förändringar

Budget 2021 efter 

förändringar

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Intäkter

Taxor och avgifter -194 -175 -175

LOV hemtjänst egen regi -94 621 -93 440 -93 975 Förändring pga högre statsbidragsintäkt än förväntat.

LOV säbo egen regi -116 731 -116 731

Avgifter hemtjänst -9 065 -9 344 -9 344

Avgifter säbo -4 072 -4 080 -4 080

Avgifter HSL -189 -315 -315

Avgifter larm -1 814 -1 820 -1 820

Hyror -18 154 -17 805 -17 805

Projektintäkter -5 935 -12 000 -14 456 Förändring pga högre statsbidragsintäkt än förväntat. 

Övriga intäkter -31 068 -3 959 -3 959

Summa intäkter -165 112 -259 669 -262 660

Kostnader

Personalkostnader 352 421 312 423 313 216
Förändring pga förändring budget volym hemtjänsttimmar egen regi (i.o.m högre 

statsbidragsintäkt),  lönerev för nattpatrullen samt kostnad dagverksamhet som låg på 

fel verksamhet

Lokalkostnader 37 356 35 466 36 041 Förändring pga tillskott budgetmedel från KF för hyreskostnad på Sörby center.

LOV köp av hemtjänst 103 855 100 085 101 910
Förändring pga statsbidragsintäkt som även ska fördelas till privata bolag samt pga

högre intäkt är beräknat.

-varav LOV egen regi 94 511 93 440 93 975 Förändring pga högre statsbidragsintäkt än förväntat.

-varav LOV extern regi 9 345 6 645 7 935
Förändring pga statsbidragsintäkt som även ska fördelas till privata bolag samt pga

högre intäkt är beräknat.

LOV köp av säbo 8 616 141 771 142 144
Förändring pga statsbidragsintäkt som även ska fördelas till privata bolag samt pga

högre intäkt är beräknat.

-varav LOV egen regi 116 731 116 731

-varav LOV extern regi 8 616 25 040 25 413
Förändring pga statsbidragsintäkt som även ska fördelas till privata bolag samt pga

högre intäkt är beräknat.

Larm 2 744 2 824 2 824

Tekniska hjälpmedel 11 383 11 420 11 420

Betalningsansvar 50 50

Inhyrd personal 121 360 360

Projektkostnader 5 487

Övriga kostnader 38 861 28 619 28 619

Summa Kostnader 560 844 633 018 636 584

Avskrivningar 2 038 2 509 2 509

Internränta 112 101 101

RESULTAT 397 881 375 959 376 534

100 NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH

Intäkter

Kostnader

Personalkostnader 885 1 135 1 135

Övriga kostnader 22 94 94

Summa Kostnader 907 1 229 1 229

RESULTAT 907 1 229 1 229

500 VÅRD OCH OMSORGSFÖRV

Intäkter

Övriga intäkter -9 242

Summa intäkter -9 242

Kostnader

Personalkostnader 9 989 10 716 10 716

Lokalkostnader 811

Övriga kostnader 11 433 2 324 2 324

Summa Kostnader 22 233 13 040 13 040

Avskrivningar 34 540 540

Internränta 3 28 28

Sida 1
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VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Förändringar internbudget 2021 markerat med gult

Bokslut 

2020

Budget 2021 

innan 

förändringar

Budget 2021 efter 

förändringar

RESULTAT 13 027 13 608 13 608

501 MYNDIGHETSKONTOR

Intäkter

Övriga intäkter -2 320 -1 251 -1 251

Summa intäkter -2 320 -1 251 -1 251

Kostnader

Personalkostnader 5 197 4 674 4 674

Lokalkostnader 390 395 395

LOV köp av hemtjänst 103 855 100 085 101 910
Förändring pga statsbidragsintäkt som även ska fördelas till privata bolag samt pga 

högre intäkt är beräknat.

-varav LOV egen regi 94 511 93 440 93 975 Förändring pga högre statsbidragsintäkt än förväntat.

-varav LOV extern regi 9 345 6 645 7 935
Förändring pga statsbidragsintäkt som även ska fördelas till privata bolag samt pga 

högre intäkt är beräknat.

LOV köp av säbo 8 616 141 771 142 144
Förändring pga statsbidragsintäkt som även ska fördelas till privata bolag samt pga 

högre intäkt är beräknat.

-varav LOV egen regi 116 731 116 731

-varav LOV extern regi 8 616 25 040 25 413
Förändring pga statsbidragsintäkt som även ska fördelas till privata bolag samt pga 

högre intäkt är beräknat.

Betalningsansvar 50 50

Övriga kostnader 291 360 360

Summa Kostnader 118 350 247 335 249 533

Avskrivningar 48 48 48

Internränta 4 3 3

RESULTAT 116 083 246 135 248 333

502 VOLYM/KVAL/FÖRBÄTR

Intäkter

Kostnader

Övriga kostnader 36 250 250

Summa Kostnader 36 250 250

RESULTAT 36 250 250

508 FINANSIERADE PROJEKT

Intäkter

Projektintäkter -5 935 -12 000 -14 456 Förändring pga högre statsbidragsintäkt än förväntat.

Övriga intäkter

Summa intäkter -5 935 -12 000 -14 456

Kostnader

Projektkostnader 5 487

Övriga kostnader

Summa Kostnader 5 487

RESULTAT -448 -12 000 -14 456

509 HEMTJÄNST, ÄLDREOMS

Intäkter

Taxor och avgifter -194

LOV hemtjänst egen regi -94 621 -93 440 -93 975 Förändring  pga högre statsbidragsintäkt än förväntat.

Avgifter hemtjänst -9 065 -9 344 -9 344

Avgifter larm -1 814 -1 820 -1 820

Hyror -86 -86 -86

Övriga intäkter -7 350 -140 -140

Summa intäkter -113 130 -104 830 -105 365

Kostnader

Personalkostnader 131 440 114 514 115 357
Förändring pga förändring budget volym hemtjänsttimmar egen regi (i.o.m högre 

statsbidragsintäkt),  lönerev för nattpatrullen samt kostnad dagverksamhet som låg på 

fel verksamhet
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VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Förändringar internbudget 2021 markerat med gult

Bokslut 

2020

Budget 2021 

innan 

förändringar

Budget 2021 efter 

förändringar

Lokalkostnader 2 177 1 598 2 173 Förändring pga tillskott budgetmedel från KF för hyreskostnad på Sörby center.

Larm 2 212 2 272 2 272

Övriga kostnader 12 446 9 822 9 822

Summa Kostnader 148 276 128 206 129 624

Avskrivningar 435 470 470

Internränta 28 21 21

RESULTAT 35 609 23 867 24 750

510 SÄRSKILT BOENDE, ÄLDREOMS

Intäkter

Taxor och avgifter -175 -175

LOV säbo egen regi -116 731 -116 731

Avgifter säbo -4 072 -4 080 -4 080

Hyror -18 068 -17 719 -17 719

Övriga intäkter -9 966 -2 281 -2 281

Summa intäkter -32 106 -140 986 -140 986

Kostnader

Personalkostnader 170 453 141 691 141 641 Förändring pga. kostnad dagverksamhet som låg på fel verksamhet.

Lokalkostnader 32 979 32 489 32 489

Larm 532 552 552

Övriga kostnader 8 425 8 654 8 654

Summa Kostnader 212 388 183 386 183 336

Avskrivningar 1 456 1 371 1 371

Internränta 72 45 45

RESULTAT 181 810 43 816 43 766

511 HÄLSO O SJUKV, KOMMUNSKÖT

Intäkter

Avgifter HSL -189 -315 -315

Övriga intäkter -1 789 -287 -287

Summa intäkter -1 978 -602 -602

Kostnader

Personalkostnader 25 445 29 039 29 039

Lokalkostnader 686 675 675

Inhyrd personal 121 360 360

Övriga kostnader 5 273 5 277 5 277

Summa Kostnader 31 524 35 351 35 351

Avskrivningar 55 69 69

Internränta 4 3 3

RESULTAT 29 604 34 821 34 821

520 REHABILITERINGSENHET

Intäkter

Övriga intäkter -402

Summa intäkter -402

Kostnader

Personalkostnader 9 013 10 563 10 563

Lokalkostnader 313 309 309

Tekniska hjälpmedel 11 383 11 420 11 420

Övriga kostnader 896 1 027 1 027

Summa Kostnader 21 606 23 319 23 319

Avskrivningar 11 11 11

Internränta 1 1 1
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VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Förändringar internbudget 2021 markerat med gult

Bokslut 

2020

Budget 2021 

innan 

förändringar

Budget 2021 efter 

förändringar

RESULTAT 21 215 23 331 23 331

530 UTBILDNING USK, ÄN

Intäkter

Kostnader

Personalkostnader 91 91

Övriga kostnader 38 811 811

Summa Kostnader 38 902 902

RESULTAT 38 902 902

                                                                                Sida 4



 

 

 

 

Vård- och omsorgsboende 

 

I insatsen ingår alltid: 

 

• Tillgång till gemensamhetsutrymme  

• Tillgång till  

gemensamma aktiviteter  

• Möjlighet till utevistelse på balkong 

eller liknande 

• Trygghetslarm  

• Trygghetsbesök dag/natt vid behov  

• Matabonnemang  

• Tvätt av kläder  

• Stöd med att ta hand om hemmets 

föremål  

• Stöd med att städa bostaden (i 

normalfallet en gång varannan vecka).  

• Stöd med att skaffa varor och tjänster 

• Ledsagare på boendet  

• Övriga insatser beslutas individuellt. 

 

Skälig levnadsnivå: 

  

För att beviljas vård- och omsorgsboende ska 

ett eller båda av nedanstående kriterier vara 

uppfyllda:  

1. Behov av omfattande 

omvårdnadsinsatser och/eller 

omfattande medicinska omvårdnad 

som medför behov av närhet till 

personal och täta insatser som sträcker 

sig över hela dygnet.   

2. Behovet av trygghet och säkerhet i 

den dagliga livsföringen kan inte 

längre tillgodoses i det egna ordinära 

boendet.  

 

Inför varje beslut om vård- och 

omsorgsboende ska checklistan gås 

igenom och kriterier ska vara uppfyllda. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Checklista, beslut vård- och omsorgsboende 

 Ja Nej Inte 
aktuellt 

Är utökad hemtjänst prövad och uttömd? 
(Är stöd inom hemtjänst prövat och uttömt?) 
  

   

Är (en) bedömning från arbetsterapeut och eller fysioterapeut (beställd) 
och inhämtad? 
 

   

(Är bedömning från sjuksköterska/demenssjuksköterska inhämtad?) 
 

   

Är möjligheten till stöd genom daglig verksamhet prövad och uttömd? 
 

   

Är möjligheten till stöd genom växelvård/avlastning prövad och uttömd? 
 

   

Har alternativet Trygghetsboende diskuteras och övervägts? 
 

   

Har ärendet diskuterat i biståndshandläggargruppen tillsammans med 
verksamhetschef för samsyn och likabehandling? 
 

   

Har sociala insatser för att minska ensamhet i hemmet setts över? 
(Exempelvis: promenad/social samvaro, ledsagning, aktiviteter) 
 

   

Har trygghetsskapande insatser för att minska otrygghet i hemmet setts 
över? 
(Exempelvis: trygghetslarm, trygghetsbesök) 
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