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§ 96 Dnr 2021-000002 739 

Fastställande av dagordning 

 

Sammanfattning  

Ordförande Anders Lund (M) anmäler följande under övriga frågor:  

 Trygghetsboende Björkliden. 

Christer Åkesson (S) anmäler följande under övriga frågor:  

 Funderingar kring samordningsundersköterska på boende.   

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med 

följande tillägg under Övriga frågor; 

 Trygghetsboende Björkliden 

 Funderingar kring samordningsundersköterska på boende 

________________ 

Exp: Akten 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(44) 
2021-06-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97 Dnr 2021-000003 739 

Val av justerare 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Annette Rydell (S) att jämte 

ordföranden justera dagens protokoll. Justering sker digitalt tisdagen den 

2021-06-22 kl .16.00. Justering framflyttad till 2021-06-24 på grund av 

felmeddelande i det digitala justeringsverktyget. 

________________ 

Exp: Akten 
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§ 98 Dnr 2021-000144 000 

Presentation av Attendos verksamhet 

 

Sammanfattning  

Attendos verksamhet presenteras av Marie Hindrikson, verksamhetschef på 

Attendo. Medarbetarundersökningar genomförs 2 ggr/år och den senaste 

gjordes för en månad sen. Egenkontroll har precis genomförts av extern 

granskare, resultat 86.9 av 100 procent.     

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta:  

 Att notera informationen till protokollet 

 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Annette Rydell (S) 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 

________________ 

Underlag: Attendo Fridhemsvägen 

Exp: Akten 
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§ 99 Dnr 2021-000074 730 

Information om ändrade regler avseende LAS 

Ärendet föredras av verksamhetschef Maria Sevestedt och enhetschef Ida 

Persson.  

Sammanfattning  

2021-03-24 informerade förvaltningen vård- och omsorgsnämnden att från 

och med 2021-10-01 sker förändringar i Allmänna bestämmelser (AB).  

En av förändringarna gäller LAS konvertering, vilken kommer ske efter 18 

månader (548 dagar), istället för efter 24 månader (720 dagar) som det gäller 

idag.  

 

Cirka 40 - 50 vikarier förväntas erbjudas tjänst och placering under hösten 

2021. 

 

I utredningssyfte kontrollerades hur mycket timvikarier förvaltningen använt 

sig av tillbaka i tiden.  

2019 använde förvaltningen motsvarande ca 55 medarbetare i timvikarier 

och 2020 var motsvarande siffra ca 65 medarbetare. Mot denna bakgrund 

bedöms det rimligt att arbetsförse de vikarier som konverteras i höst samt 

väljer att tacka ja till tjänst inom vård- och omsorgsförvaltningen. 

Förvaltningen arbetar med förberedelserna inför detta.  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta  

 Att notera informationen till protokollet    

Bedömning 

2021-03-24 informerade förvaltningen vård- och omsorgsnämnden att från 

och med 2021-10-01 sker förändringar i Allmänna bestämmelser (AB).  

En av förändringarna gäller LAS konvertering, vilken kommer ske efter 18 

månader (548 dagar), istället för efter 24 månader (720 dagar) som det gäller 

idag.  

 

Cirka 40 - 50 vikarier förväntas erbjudas tjänst och placering under hösten 

2021. 

 

Förvaltningen arbetar med förberedelserna och skulle återkomma till vård- 

och omsorgsnämnden i juni månad med en återrapportering.  

I utredningssyfte kontrollerades hur mycket timvikarier förvaltningen använt 

sig av tillbaka i tiden.  
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2019 använde förvaltningen motsvarande ca 55 medarbetare i timvikarier 

och 2020 var motsvarande siffra ca 65 medarbetare. Mot denna bakgrund 

bedöms det rimligt att arbetsförse de vikarier som konverteras i höst samt 

väljer att tacka ja till tjänst inom vård- och omsorgsförvaltningen.  

 

Pågående arbete:  

 Planering och placering på vakanta tjänster av redan 

nu kända som konverteras. 

 Fortsatt arbete kopplat till uppdrag 8 a 

(resursplaneringsprojektet) innefattande framförallt 

utbildningsinsatser för enhetschefer i 

bemanningssystemet och behovsanalyser. Detta 

planeras till hösten 2021. 

 Planering för en bemanningspool, som kommer ligga 

under Bemanningsenheten. 

 Utveckling av bemanningsrutiner och utformning av 

bemanningshandbok pågår med målet att få en 

resurseffektiv bemanning för både konkurrensutsatt 

och anslagsfinansierad verksamhet.  

 

Ytterligare delar att ha med i planeringen som påverkar helheten:  

 

- Förändrat veckoarbetstidsmått för nattarbete- 

heltidsmåttet för nattpersonal sänks i april 2022. 

- Kommande lagändringar kring AVA (annan 

visstidsanställning)- anställningar och att deras 

företrädesrätt sänks till nio månader samt att 

projektanställningar räknas in i helheten kring LAS. 

  

Förslag till beslut 

 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att notera informationen till 

protokollet. 

Deltar i debatten 

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

Carina Aulin (SD). 

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 beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: Ida Persson, Enhetschef Bemanningsenheten 

Maria Appelskog, Förvaltningschef 

Verksamhetscheferna Vård- och omsorgsförvaltningen 
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§ 100 Dnr 2021-000098 001 

Risk och sårbarhetsanalys implementering av office 
365 

Ärendet föredras av Bodil Evaldsson, kvalitetsutvecklare. 

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) och Annette Rydell (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.      
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna risk- och sårbarhetsanalys 

för Office 365. 

________________ 

Underlag: Risk- och sårbarhetsanalys för Office 365 

 

Exp: Förvaltningschef, vård- och omsorgsförvaltningen 

Verksamhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen 

Enhetschefer, vård- och omsorgsförvaltningen 

Kommunjurist 

Dataskyddsombud 
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§ 101 Dnr 2021-000036 730 

Åtgärdsplaner gällande felaktig medicinering samt 
följsamhet hygienrutiner 

 

Sammanfattning  

Vid vård- och omsorgsnämndens möte 210324 togs beslut: 

 att ta åtgärderna till protokollet 

 att en deluppföljning av åtgärderna görs förslagsvis i 

juni 

 att läkemedelshantering följs upp per tertial 

 

Uppföljningsmöte med verksamhetscheferna skedde 210520 och alla 

åtgärder ej klara: 

 Nytt utbildningstillfälle för de tre enheter som låg lägst i mätningen 

av basal hygien – färdigt 

 Utbildning och förbereda hygienombuden inför den nationella 

mätningen av basal hygien och klädregler – färdigt  

 Uppföljningsmöte med hygienombuden ej gjort efter den nationella 

mätningen 

 Genomgång av omvårdnadspärm på RUS – ej beslutat 

 Förtydligande av vad som ska finnas i omvårdnadspärmen – påbörjat 

men ej färdigt 

 Egen pärm hos patienten för hälso- och sjukvårdens dokument och 

signeringslistor samt komma igång med digital signering av HSL-

uppdrag – ej varit uppe för diskussion 

 Skarpare bedömning vid delegering – delegeringsgruppen påbörjat 

revidering av delegeringsrutin samt har MAS påbörjat egenkontroll 

av antal delegeringar/ leg personal samt uppföljningsmöjligheterna 

 Ledningsgrupp för vc HSL, ec HSL och MAS samt uppstart av 

förbättringsarbete kring läkemedelshanteringen – ej påbörjat 

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås 

 Att ta delrapporten till protokollet 

 Att besluta när åtgärderna ska vara klara samt om fler 

åtgärder ska sättas in 

 

Bedömning 

Vid vård- och omsorgsnämndens möte 210324 togs beslut: 
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 att ta åtgärderna till protokollet 

 att en deluppföljning av åtgärderna görs förslagsvis i 

juni 

 att läkemedelshantering följs upp per tertial 

 

MAS kallade verksamhetscheferna till ett uppföljningsmöte angående 

åtgärderna 210520. 

 

Åtgärder som föreslogs för basal hygien var: 

 De tre enheter som hade lägst följsamhet till basal hygien och 

klädregler vid första mätningen (v 2-3) skulle gå om basal hygien 

utbildningen – detta är gjort 

 Alla hygienombud skulle kallas för en genomgång inför den 

nationella PPM-mätningen v 11-12. Där skulle ingå hur protokoll ska 

föras, vad som ska observeras och hur resultatet ska registreras. 

Tillfällena för dessa genomgångar skulle vara v 9-10 – detta är gjort 

men alla hygienombud deltog inte. 

 Ett uppföljningsmöte skulle ske med hygienombuden för att gå 

igenom resultatet efter den nationella mätningen samt förbereda en 

ny mätning v 18-19 – detta har ej gjorts, den nationella mätningen 

hade efterregistrering tom v 16. Detta gjorde att resultatet inte var 

klart förrän v 17 och v 18 skulle ny mätning göras. Behov finns av att 

gå igenom resultat och analysera vad som är bra och vad som är 

mindre bra.  

 

Åtgärder som föreslogs för läkemedelshanteringen var: 

 Att omvårdnadspärmarna för signeringslistor gås igenom regelbundet 

på de RUS-samtal som cheferna har med sina medarbetare – ej 

kommit till något beslut 

 Förtydligande om vad som ska finnas i pärmarna ute på enheterna, 

finns idag på RONJA vad det ska finnas bakom varje flik men 

behöver uppdateras – arbete påbörjat längre tillbaka men har inte 

färdigställts och hälso- och sjukvården är ej påkopplad i arbetet.  

 Hälso- och sjukvården kan ha egen pärm för sina dokument och 

signeringslistor ute hos patienterna alt att den digitala signeringen 

kommer igång fullt ut. Gör den det minskar antalet signeringslistor 

rejält. Tyvärr kommer en del att finnas kvar för vårt 

verksamhetssystem har inte vissa funktioner som behövs tex 

signering av vid behovsläkemedel, narkotika kontrollräkning m.m. – 

ej varit uppe för diskussion 

 Skarpare bedömning vid delegering! Delegering ska ske tryggt och 

säkert och den som delegerar ska följa upp sina delegeringar 

regelbundet för att säkerställa att de utförs korrekt. 
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Delegeringsrutinen ska revideras. - delegeringsgruppen arbetar med 

detta tillsammans med MAS. Extra kontroller inbokade där MAS 

kommer granska antal delegeringar per leg personal, uppföljning 

gjord samt att de är förenliga med trygg och säker vård.  

 Verksamhetschef för hälso- och sjukvården ska starta upp en 

ledningsgrupp med enhetscheferna för HSL samt MAS för att skapa 

ett forum för att arbeta med förbättringsarbete och granskningar. 

Uppstart av förbättringsarbete med läkemedelshantering behövs 

omgående och verksamhetschef för HSL kallar enhetschef för ssk 

och MAS – ledningsgrupp uppstartad, MAS ej varit med. Ingen 

uppstart av förbättringsarbete med läkemedelshanteringen gjord  

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta: 

 Att ta delrapporten till protokollet 

 Att besluta när åtgärderna ska vara klara samt om fler åtgärder ska 

sättas in 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Christer Hallberg (S) yrkar på att föreslagna åtgärder ska vara klara och 

genomförda v 40. 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar på att ta delrapporten till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till lagda yrkanden och finner att 

vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

 Att ta delrapporten till protokollet 

 Att föreslagna åtgärder ska vara klara och genomförda v 40. 

________________ 

Exp: Akten, förvaltningen 
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§ 102 Dnr 2021-000057 739 

Återredovisning av statistik - beviljad och utförd tid 
inom hemtjänst 

Ärendet föredras av verksamhetschef Karl Palm. 

Sammanfattning  

Statistik på beviljad verkställd tid och utförd tid är framtagen för januari 

månad 2021. Alla enheter kontrollerar inte att alla pass är godkända i 

systemet och justera inte så att den tid som de har registrerat för besöket 

stämmer. Utförd tid ligger mellan 55 % och 70 % av den beställda tiden. Ny 

utbildning behöver göras för att alla ska göra rätt med insatsregistrering. Mer 

utredning och analys behöver göras för att komma fram till vad som är en 

bra och effektiva planering och rutt.  

 

Bedömning 

 Statistik på beviljad verkställd tid och utförd tid är framtagen för januari 

månad 2021. Statistik för maj månad kommer presenteras på nämnden i juni.   

Alla grupper har kommit igång bra med att registrera tid för insatserna men 

det är fortfarande inte alla enheter som kontrollerar så att alla pass är 

godkända i systemet. All personal ska även kontrollera och justera så att den 

tid som de har registrerat för besöket stämmer, vilket inte alltid görs. 

Beviljad tid baseras på schablontider och inte på reell tid.  

 

Under 2020 har vi infört registrering även av HSL insatser. Detta har varit ett 

utmanande införande på grund av pandemin. Samtliga hemtjänstgrupper har 
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gjort sitt bästa för att ta sig tid till detta införande men det är troligtvis ännu 

inte alla HSL uppdrag som finns med i utförd tid men den finns med i 

beräkningen av beviljad tid.  

 

Vi har kommit fram till att mer utbildning behövs för att säkra upp att alla 

gör rätt vid registreringen.  

 

Mer utredning och analys behöver göras för att komma fram till vad som är 

en bra och effektiva planering och rutt.  

 

För att följa upp verksamhetsstatistik på regelbunden basis är vi i behov av 

systemstöd.  

Förslag till beslut 

Vård- och Omsorgsnämnden föreslås besluta att ta informationen till 

protokollet.   

Deltar i debatten 

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

Annette Rydell (S), Agnetha Wildros (S), Börje Johansson (S) och Carina 

Aulin (SD). 

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: Verksamhetschef, Vård- och omsorgsförvaltningen 

IKT-strateg, Vård- och omsorgsförvaltningen 

Förvaltningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen 
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§ 103 Dnr 2021-000146 709 

Delrapportering internkontrollplan/lägesrapport 

Ärendet föredras av Bodil Evaldsson, kvalitetsutvecklare och Katarina 

Losell, MAS. 

Sammanfattning  

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 5 kap. SOSFS 

2011:9 ska intern kontroll genomföras varje år som kvalitetssäkring av vård- 

och omsorgsförvaltningens verksamhet. 

 

Internkontrollplan 2021 innehåller följande kontrollpunkter där medicinskt 

ansvarig sjuksköterska och kvalitets- och verksamhetsutvecklare är 

ansvariga: 

 Team-träffar. Väsentlig avvikelse finns.  

 Avvikelser. Väsentlig avvikelse finns. 

 Fakturor. Ingen väsentlig avvikelse. 

 Sekretess. Väsentlig avvikelse finns. 

 Introduktion av ny personal. Väsentlig avvikelse finns. 

 Delegationsordning. Ingen väsentlig avvikelse. 

 Hot och våld i ordinärt boende. Ingen väsentlig 

avvikelse finns. 

 Genomförandeplaner. Väsentlig avvikelse finns.  

 Senior Alert. Väsentlig avvikelse.  

 Läkemedelskontroll. Väsentlig avvikelse.  

               

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta  

Att ta informationen till protokollet.      

Bedömning 

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 5 kap. SOSFS 

2011:9 ska intern kontroll genomföras varje år som kvalitetssäkring av vård- 

och omsorgsförvaltningens verksamhet. 

 

Internkontrollplan 2021 innehåller följande kontrollpunkter där medicinskt 

ansvarig sjuksköterska och kvalitets- och verksamhetsutvecklare är 

ansvariga: 

 

- Team-träffar. Väsentlig avvikelse finns. Då inga fysiska möten har 

genomförts under våren så har enhetschefer som blivit utsedda att 

vara en del av internkontrollen fått välja mellan att bjuda in kvalitets- 

och verksamhetutvecklare till digitalt möte eller att skicka kopia på 
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de protokoll som förts. Nio enhetschefer har valt att bjuda in till 

digitalt möte, en enhetschef valde att skicka kopia på protokoll. 

 

 På den team-träff som protokoll skickades går 

det inte att utläsa om alla professioner var med 

då det gamla protokollet användes. Information 

som finns är knapphändig så det går inte att 

utläsa om det som tagit upp har relevans för 

mötet. Ingen hantering av avvikelser kan hittas. 

 På de team-träffar där kontroll skett digitalt har 

alla professioner endast varit med på en. På 

fyra av team-träffarna uppger man att alla 

professioner brukar vara med. På resterande 

fem uppger man att det oftast inte är alla 

professioner med. Avvikelser tas upp på åtta av 

dessa möten. Allt som tags upp hade relevans 

för mötet.  

 

- Avvikelser. Väsentlig avvikelse finns. 10 st slumpmässigt utvalda 

avvikelser har granskats.  

 

 Av dessa är fyra godkända. Fyra rapporter är 

inte mottagna trots att det gått lång tid sedan de 

rapporterades. En avvikelse var mottagen 31 

dagar efter rapportering, en avvikelse mottagen 

två månader efter rapportering.  

 

- Fakturor. Ingen väsentlig avvikelse finns. 10 st slumpmässigt utvalda 

fakturor har kontrollerats. 

-   

 Inga anmärkningar.  

 

- Sekretess. Väsentlig avvikelse finns. 10 st kontor har kontrollerats. 

 

 På fem kontor finns inga anmärkningar. 

 På tre kontor finns anmärkning utifrån att 

datorerna inte var låsta när personen inte var i 

närheten.  

 På två kontor finns sekretess framme som inte 

arbetas med just då. 

 

- Introduktion av ny personal. Väsentlig avvikelse finns. 10 st chefer 

har kontrollerats.  
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 Fyra chefer uppger att de inte nyanställt någon 

personal under våren.  

 Fyra chefer uppger att de använt checklista 

men inte fullt ut. Två upplever att den inte helt 

fungerar. Checklistan är under revidering.  

 Två uppger att de använder checklistan fullt ut.  

 

- Delegationsordning. Ingen väsentlig avvikelse finns. 10 st händelser 

har kontrollerats.  

 

 Delegationsordningen har följts. 

 

- Hot och våld i ordinärt boende. Ingen väsentlig avvikelse finns. 10 st 

nya vårdtagare har kontrollerats.  

 

 Riskanalyser finns.  

 

- Genomförandeplaner. Väsentlig avvikelse finns. 10 st slumpmässigt 

utvalda vårdtagare har kontrollerats. 

 

 Fem vårdtagare har genomförandeplan som är 

uppföljd i tid och bra skriven. 

 Tre vårdtagare har ingen genomförandeplan. 

 Två vårdtagare har genomförandeplan men den 

är inte uppföljd i tid. 

  

- Senior Alert. Väsentlig avvikelse finns. 

 

 Endast 52 riskbedömningar är gjorda fram till 

210601. Fem st är ordinärt boende och 46 st är 

på vård- och omsorgsboende. 2020 gjordes 

totalt 239 riskbedömningar varav 31 i ordinärt 

boende och 208 på vård- och omsorgsboende.  

 

- Basal hygien. Väsentlig avvikelse finns.  

 

 Fyra enheter har lämnat in underlag, en från 

hemtjänst och tre från vård- och 

omsorgsboende.  

 Inom privat regi ligger korrekt följsamhet 

mellan 40-45 %. 

 Inom egen regi ligger korrekt följsamhet 

mellan 73,5-79,2 %. 
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- Läkemedelskontroll. Väsentlig avvikelse finns. 14 st pärmar är 

kontrollerade. 

 

 Vård- och omsorgsboende: 

2 st pärmar har mycket liten risk för fel 

2 st pärmar har liten risk för fel 

4 st pärmar har risk för fel 

1 st pärm har stor risk för fel 

1 st pärm har mycket stor risk för fel 

 Ordinärt boende 

2 st pärmar har liten risk för fel 

1 st pärm har risk för fel 

1 st pärm har stor risk för fel      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att ta informationen till 

protokollet.      

Deltar i debatten 

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

Christer Hallberg (S).  

Yrkanden 

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

att notera informationen till protokollet. 

Christer Hallberg (S) yrkar på att nämnden uttrycker att de ser allvarligt på 

de siffror som redovisas i delrapportering av internkontroll, och att 

enhetscheferna expedieras beslutet.      

Propositionsordning 

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

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

 att ta informationen till protokollet 

 att de ser allvarligt på de siffror som redovisas i delrapportering av 

internkontroll, och att enhetscheferna expedieras beslutet. 

________________ 

Exp: Akten, enhetscheferna 
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§ 104 Dnr 2021-000009 754 

Månadsrapport- placeringssystem till vård- och 
omsorgsboende 

Ärendet föredras av Annika Sandin, avgiftshandläggare. 

Sammanfattning  

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård-och 

omsorgsboende.  

Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 2021-06-07 är 4 

personer.  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.  

Bedömning 

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och 

omsorgsboende. 

 

Rapporten avser redovisade antal 2021-06-07: 

 

Antal personer som väntar på placering                                4           

 

Antal av de ovanstående 4 personerna: 

 

- Som väntar på somatikboende                                         2 

- Som väntar på demensboende                                         2 

- Befinner sig på korttidsboendet                                       0 

- 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). 

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 beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Bilagor 1: Underlag maj 

 

Exp: 

Förvaltningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen 

Verksamhetschef, HSL och Myndigheten, Vård- och omsorgsförvaltningen 

Avgiftshandläggare/Boendesamordnare, Myndigheten 
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§ 105 Dnr 2021-000004 040 

Anslagsförbrukning 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Maria Appelskog och ekonom Jane Wennerdahl Nilsson 

redovisar anslagsförbrukningen för föregående månad. Förvaltningschef 

Maria Appelskog och ekonom Jane Wennerdahl Nilsson redovisar 

anslagsförbrukningen för föregående månad. Verksamhetscheferna Maria 

Sevestedt, Karl Palm, Anna-Karin Åkesson finns med och svarar på frågor.      

Deltar i debatten 

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

Christer Hallberg (S).  

Yrkanden 

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

att godkänna redovisad anslagsförbrukning.      

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 redovisad 

anslagsförbrukning. 

________________ 

Bilaga 2: Anslagsförbrukning 202105 

Exp: Akten 
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§ 106 Dnr 2021-000161 704 

Uppräkning av LOV ersättning med anledning av 
löneöversyn 

Ärendet föredras av förvaltningschef Maria Appelskog och ekonom Jane 

Wennerdahl Nilsson. 

Sammanfattning  

Enligt kommunens beslut om ersättning för LOV kan kommunen justera 

ersättningen med hänsyn till förändringar i kostnadsläget avseende 

personalkostnader och övriga kostnader samt eventuella ändringar i 

resursfördelningen på grund av politiska beslut. Mot bakgrund av 2021 års 

löneöversyn föreslås vård- och omsorgsnämnden att besluta om nya 

ersättningsnivåer enligt nedan.       

Bedömning 

Förslag om LOV ersättning 2021 Vård- och omsorgsboende och Hemtjänst 

uppräknad efter löneöversyn 2021. 

 

Vård- och omsorgsboende 

 Boende med 31 och fler 
lägenheter  

Boende med 30 och 
färre lägenheter 

 Egen regi Privat regi Egen regi Privat 
regi 

Somatik 1274 1953 1460 2155 

Demens 1535 2182 1721 2384 

Tomrum 21 435 21 435 

Parboende/somatik 807 1239 992 1440 

Parboende/demens 941 1387 1126 1587 
 

Hemtjänst Egen regi 

 Tätort Landsbygd 

Omvårdnad 412 446 

Service 401 434 

Tvätt och städ 367 397 
                           

Privat regi (exkl. momskompensation)  
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Om ett bolag endast tillhandahåller service och/eller städ och tvätt insatser så 

fakturerar de kommunen med moms på fakturan. Då utgår ersättning exkl. 

momskompensation.   

 Tätort Landsbygd 

Omvårdnad 438 472 

Service 427 460 

Tvätt och städ 391 422 
   

Privat regi (inkl. momskompensation)  

Om bolaget även utför omvårdnadsinsatser så utgår ersättning inkl. 

momskompensation då de ej får fakturera moms. 

 Tätort Landsbygd 

Omvårdnad 460 495 

Service 448 483 

Tvätt och städ 411 443 
  

      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

 att godkänna uppräknad LOV ersättning Vård- och omsorgsboende 

och Hemtjänst efter löneöversyn 2021. 

 att ersättningen skall gälla från 2021-04-01. Retroaktiv ersättning för 

april och maj utbetalas till egen regi samt privat regi.      

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 godkänna uppräknad LOV ersättning Vård- och omsorgsboende 

och Hemtjänst efter löneöversyn 2021. 
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 att ersättningen skall gälla från 2021-04-01. Retroaktiv ersättning för 

april och maj utbetalas till egen regi samt privat regi. 

________________ 

Exp:  

Förvaltningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen 

Verksamhetschefer, Vård- och omsorgsförvaltningen  

Kontaktekonom, Kommunledningsförvaltningen 

Ekonomihandläggare, Vård- och omsorgsförvaltningen  

LOV samordnare 
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§ 107 Dnr 2021-000012 040 

Internbudget 2021 

Ärendet föredras av förvaltningschef Maria Appelskog och ekonom Jane 

Wennerdahl Nilsson. 

Sammanfattning  

Förändringar har gjorts i Internbudget 2021 och redovisas i bilagan 

Förändringar internbudget 2021 löneöversyn. 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna presenterade förändringar i 

internbudget 2021. 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Agnetha Wildros (S) 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 beslutar att godkänna presenterade förändringar 

i internbudget 2021. 

________________ 

Bilaga 3: Förändringar internbudget 2021 löneöversyn 

Exp: Akten 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(44) 
2021-06-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 108 Dnr 2021-000145 704 

Förslag till åtgärder budget i balans 2021 

Ärendet föredras av förvaltningschef Maria Appelskog, ekonom Jane 

Wennerdahl Nilsson och verksamhetscheferna Maria Sevestedt, Karl Palm, 

Anna-Karin Åkesson. 

Sammanfattning  

I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre, 

äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Antalet äldre som är 80 år och 

äldre, beräknas öka med 254 000 personer fram till 2029, vilket innebär en 

ökning med 50 procent (källa: SCB, 2019-11-12). Personer som är 80 år och 

äldre har de största behoven av vård- och omsorgsinsatser. Det innebär att 

behovet av både hälso- och sjukvård och äldreomsorg kommer att öka under 

den närmaste tioårsperioden. 

Det här är något som självklart även påverkar Ronneby kommun och vård- 

och omsorgsförvaltningen och gör det oerhört svårt att sänka förvaltningens 

kostnadsläge och få en budget i balans 2021. Förvaltningen beräknas göra 

ett, prognosticerat, underskott på 38 mnkr 2021. 

  

20 mnkr av underskottet beror på volymutveckling av hemtjänsttimmar. 

Förvaltningen har försökt analysera den kraftiga ökningen av beviljade 

hemtjänsttimmar och kommit fram till följande: 

  

 Antalet äldre personer i kommunen ökar, liksom i hela riket, därmed 

ökar också behovet av hemtjänst. De nästkommande åren kommer 

antalet kommunmedborgare som är 80 är och äldre att öka med 

ca100 personer per år.  

 

 Pga pandemin är det många som inte vågar flytta in på vård- och 

omsorgsboende, där av det stora antalet lediga lägenheter. (En trend 

man ser i hela riket) I början av året hade förvaltningen ca 42 ledig 

lägenheter per månad. Det här tror förvaltningen får effekten att fler 

bor hemma med omfattande hemtjänst.  

 

 Pga pandemin har sjukhuset under långa perioder varit i ett extremt 

ansträngt läge, vilket gett effekten att vårdtiderna kortats ned kraftigt. 

Kommunerna har uppmanats att ta hem sina vårdtagare skyndsamt. 

Förvaltningen tror att även det här har påverkat volymutvecklingen 

av hemtjänsttimmarna. Framförallt har det påverkat hemsjukvården 

som fått en ökad arbetsbelastning.  
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 Under pandemin har många anhöriga hjälpt sina närstående med 

serviceinsatser så som handling och städning, troligen pga rädsla för 

att hemtjänstpersonalen ska smitta deras närstående.  I samband med 

att kommunens äldre nu blir vaccinerade, märker förvaltningen en 

ökning av ansökningar om just serviceinsatser. 

 

 Förvaltningen märker en ökning av antalet så kallade ”yngre äldre”, 

som ansöker om hemtjänst. Vad den ökningen beror på har 

förvaltningen än så länge inget svar på.  

 

 Förvaltningen ser en tydlig trend, att man väljer att bo kvar hemma i 

ordinärt boende trots omfattande vård- och omsorgsbehov.  

 

 

12 mnkr av det prognosticerade underskottet beror på ökade kostnader 

kopplat till pandemin: 

 

 Utökning av antalet leasingbilar för att undvika att man åker flera i 

samma bil. 

 Utökning av lokalvård 

 Regelbunden utbildning i hygienrutiner (en dag varje vecka 

genomförs utbildningar) och hantering av skyddsutrustning, vilket 

genererar ökade personalkostnader. 

 Anställning av en covid-samordnare.  

 Ökade sjuklönekostnader, då medarbetarna uppmanas att vara 

hemma vid minsta symtom. 

 Ökade personalkostnader pga övertid, som i sin tur beror på bla 

smittspårning och ökad sjukfrånvaro. 

 Inköp av skyddsutrustning 

 Mm 

 

Resterande del av underskottet härleds till verksamhetsområdet vård- och 

omsorgsboende som pga av den stora andelen lediga lägenheter haft problem 

med att snabbt ställa om personalresurserna efter verksamhetens behov. Det 

har genererat ett underskott för verksamheten som är svårt att ta igen.  

Mot bakgrund av ovan är det i stort sett omöjligt för förvaltningen att arbeta 

fram snabba åtgärder som får budget i balans 2021. De åtgärder som redan 

genomförs är implementering av nytt personalplaneringssystem, 
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effektiviseringar av arbetssättet i nattpatrullen samt översyn av antalet 

planerare i hemtjänstverksamheten.   

Sänka tätheten på vård- och omsorgsboende är inget förslag till åtgärd som 

förvaltningen tycker är rimligt att föreslå, då tätheten sänktes 2020 och 

ytterligare sänkning skulle få för stor påverkan på arbetsmiljö och kvalitet.  

Förvaltningens förslag till åtgärd är mer långsiktiga och är följande: 

 

1. Avveckla något av följande Vård- och omsorgsboende  

• Backen -7,7 mnkr/år 

• Ågårdsbo (exkl psykiatri) -4,7 mnkr/år 

• Olsgården avdelning 2 - 4,3 mnkr 

• Ålycke -7,8 mnkr 

2. Avveckla aktivitetssamordnare: 

Alternativ 1: Avveckla fyra aktivitetssamordnare  -2,1 mnkr/år 

Alternativ 2: Avveckla fyra aktivitetssamordnare. Omvandla en eller två 

tjänster i  hälso- och sjukvårdsorganisationen till samordnartjänster vars 

uppgift är motivera   näringslivet, kulturlivet, kyrkan och 

föreningslivet till att arrangera aktiviteter för  kommunens seniorer. 

Dessa aktörer får söka föreningsbidrag från förvaltningen för att 

 arrangera aktiviteter riktade till seniorer.  -1 mnkr/år 

 

3. Införa en gemensam beredskapsorganisation med socialförvaltningen 

-300tkr/år    

 

Bedömning 

Att avveckla ett vård- och omsorgsboende kan ge följande konsekvenser: 

 

 Ytterligare volymökning av antalet beviljade hemtjänsttimmar. 

 

 Kö till vård- och omsorgsboende skapas, vilket gör att förvaltningen 

inte hinner verkställa beslut om vård- och omsorgsboende inom 

skälig tid, tre månader. Kommunerna har enligt socialtjänstlagen 

(SoL) skyldighet att kvartalsvis rapportera gynnande beslut som inte 

har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering 

sker till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
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Att avveckla aktivitetssamordnare enligt förslag 1, kan få följande 

konsekvenser: 

 

 

1. Fler av kommunens seniorer upplever ofrivillig ensamhet, då utbudet 

av sociala aktiviteter för kommunens seniorer minskar, vilket leder 

till depressioner som i sin tur leder till ökat behov av insatser från 

hemtjänsten.  

2. Ökning av antalet hemtjänsttimmar, då kunskapen om hur man som 

senior bibehåller hälsa och självständighet minskar, vilket leder till 

fler fallolyckor  

3. Fler seniorer väljer att bo kvar i sina hus istället för att flytta in på 

trygghetsboende, då mötesplatserna på trygghetsboendena inte längre 

är bemannade med aktivitetssamordnare. 

4. Finns det inte någon ”värdinna” eller gemensamhetsutrymme på 

trygghetsboendena får de enligt boverket inte längre kallas 

trygghetsboende.      

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att: 

 

1. Avveckla något av följande Vård- och omsorgsboende  

• Backen -7,5 mnkr/år 

• Ågårdsbo (exkl psykiatri) -7,8 mnkr/år 

• Olsgården avdelning 2 - 4,3 mnkr 

• Ålycke -7,6 mnkr 

2. Avveckla aktivitetssamordnare: 

Alternativ 1: Avveckla fyra aktivitetssamordnare  -2,1 mnkr/år 

 

Alternativ 2: Avveckla fyra aktivitetssamordnare. Omvandla en eller två 

tjänster i  hälso- och sjukvårdsorganisationen till samordnartjänster vars 

uppgift är motivera näringslivet, kulturlivet, kyrkan och föreningslivet 

till att arrangera aktiviteter för kommunens seniorer. Dessa aktörer får 

söka föreningsbidrag från förvaltningen för att arrangera aktiviteter 

riktade till seniorer.  -1 mnkr/år 
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3. Införa en gemensam beredskapsorganisation med 

socialförvaltningen -300tkr/år      

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Annette Rydell (S), 

Agnetha Wildros (S), Christer Hallberg (S), Börje Johansson (S), Carina 

Aulin (SD) och Börje Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att en genomlysning görs av hälso- och 

sjukvårdsorganisationens uppdrag. 

Ordförande Anders Lund (M) yrkar att nämnden föreslår verksamheten att 

påbörja omställningen av Olsgården enligt framtaget förslag.      

Propositionsordning 

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

finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

 att en genomlysning görs av hälso- och sjukvårdsorganisationens 

uppdrag. 

 att föreslå verksamheten att påbörja omställningen av Olsgården 

enligt framtaget förslag 

________________ 

Bilaga 4: Risk och konsekvensbeskrivning- förslag boende utifrån 

budgetförslag 

Exp: Akten, förvaltningen 
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§ 109 Dnr 2021-000130 041 

Förslag till budget 2022 

 

Sammanfattning  

Se förslag till Budget  2022-2023 

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår nämnden att: 

1. Avveckla något av följande Vård- och omsorgsboende  

• Backen -7,7 mnkr/år 

• Ågårdsbo (exkl psykiatri) -4,7 mnkr/år 

• Olsgården avdelning 2 - 4,3 mnkr 

• Ålycke -7,8 mnkr 

2. Avveckla aktivitetssamordnare: 

Alternativ 1: Avveckla fyra aktivitetssamordnare  -2,1 mnkr/år 

Alternativ 2: Avveckla fyra aktivitetssamordnare. Omvandla en eller två 

tjänster i hälso- och sjukvårdsorganisationen till samordnartjänster vars 

uppgift är motivera näringslivet, kulturlivet, kyrkan och föreningslivet till att 

arrangera aktiviteter för kommunens seniorer. Dessa aktörer får söka 

föreningsbidrag från förvaltningen för att arrangera aktiviteter riktade till 

seniorer.  -1 mnkr/år 

 

3. Införa en gemensam beredskapsorganisation med 

socialförvaltningen -300tkr/år 

Se risk och konsekvensanalyserna i förslag till Budget 2022-2023 

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Annette Rydell (S), 

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

Yrkanden 

Yrkande 1 

Alliansen yrkar på följande förslag till budget:  

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(44) 
2021-06-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

A. Komplettering under sidan 7 i Budget 2022-2023 ”Kommentar till 

ramreduktion”:  

 

Som en del i 40 miljoner uppdraget föreslår vård- och omsorgsförvaltningen 

följande åtgärder  

 

1. Förändring av nattpersonal från dubbelbemanning till 

enkelbemanning för balans i budget för nattpersonal – 500tkr  

 

2. Uppdrag 8A ny resursplaneringsmodell – 1 Mkr  

 

3. Förändring av organisation för planerarna – 500 Tkr  

 

4. Förändrad organisation för aktivitetssamordnare enligt modell 2 - 1 

Mkr  

 

B. Äskande om utökad driftbudget -  

 

1.  Volymökning 20 000  

 

2.  Statsbidrag 14 500  

 

3.  Nya kostnader larmupphandling inkl personal (270 tkr 2022, 1080 

tkr 23, 24, 25 )  

( + 250 tkr Personal 2022 )  

 

4.  Välfärdsteknik trygghetskameror personalkostnader 650 tkr  

 

5.  En traineechef årligen 680 tkr  

 

6.  Demontering PAAM-skåp 224 tkr 2022  

 

C. Alliansen förordar budgetberedningen att förslå en nedstängning av 

Ågårdsbo som vård- och omsorgsboende exkl Psykiatrin  

 

 2 Mkr 2022, -4,7 Mkr 23,24,25 
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D. Summa driftsäskande  

 

2022 - 27 774 000 

 

2023 – 25 410 000 

 

2024 – 25 410 000 

 

2025 – 25 410 000 

 

E. Summa investeringsäskande enligt förslag   

 

Yrkande 2 

Annette Rydell (S) yrkar på att fyra aktivitetssamordnare reduceras till två 

under Alliansens förslag 1 A punkt 4, istället för förändrad organisation för 

aktivitetssamordnare enligt modell 2. 

 

Yrkande 3 

Christer Hallberg (S) yrkar på att benämningen på punkt nr 1 under yrkande 

B i Alliansens förslag ändras från ”Volymökning” till ”Ersättning för redan 

pågående lagstiftad verksamhet”. 

 

Yrkande 4 

Annette Rydell (S) yrkar på att nämnden förordnar budgetberedningen att 

omvandla Backen till trygghetsboende – 7,7 mkr. 

 

Yrkande 5 

Ordförande Anders lund (M) yrkar att nämnden föreslår att budgetunderlaget 

kompletteras med följande text: Avdelning 2 på Olsgården reduceras med 15 

platser - 4,3 mkr 

 

Propositionsordning 

Propositionsordning 1 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på Alliansens yrkande 1 A 

punkt 1-3 och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma. 
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Propositionsordning 2 

Ordförande Anders lund (M) ställer Alliansens yrkande 1 A punkt 4 mot 

Anette Rydells (S) yrkande 2 genom öppen acklamation och finner att vård- 

och omsorgsnämnden bifaller Alliansens förslag. Omröstning begärs.  

Följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla Alliansens förslag 1 A punkt 4 röstar ja. De som 

önskar bifalla Annette Rydells (S) förslag enligt yrkande 2 röstar nej. 

Omröstningsresultat (Röst och röstberättigad) 

JA- Anders Lund (M) 

JA- Susanne Petersson (C)  

NEJ- Annette Rydell (S) 

JA- Carina Aulin (SD) 

JA- Sandra Bergkvist (SD) 

NEJ- Börje Johansson (S) 

NEJ- Mohammed Teeti (V) 

NEJ- Agnetha Wildros (S) 

NEJ- Christer Åkesson (S) 

JA- Yvonne Olsson (SD) 

JA- Marianne Thorell (L) 

NEJ- Christer Hallberg (S) 

Med 6 ja-röster för Alliansens förslag och 6 nej-röster för Anette Rydells 

förslag bifalls, genom ordförandes utfallsröst, Alliansens förslag. 

 

Propositionsordning 3 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på Alliansens yrkande B 

samt Christer Hallbergs (S) ändringsyrkande, yrkande 3, och finner att vård- 

och omsorgsnämnden bifaller detsamma. 

 

Propositionsordning 4 

Ordförande Anders lund (M) ställer Alliansens yrkande 1 C, nedstängning av 

Ågårdsbo, mot Anette Rydells (S) yrkande 4, omvandla Backen till 

trygghetsboende, genom öppen acklamation och finner att vård- och 

omsorgsnämnden bifaller Alliansens förslag. Omröstning begärs.  

Följande beslutsgång fastställs: 
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De som önskar bifalla Alliansens förslag 1 C röstar ja. De som önskar bifalla 

Annette Rydells (S) förslag enligt yrkande 4 röstar nej. 

Omröstningsresultat (Röst och röstberättigad) 

JA- Anders Lund (M) 

JA- Susanne Petersson (C)  

NEJ- Annette Rydell (S) 

JA- Carina Aulin (SD) 

JA- Sandra Bergkvist (SD) 

NEJ- Börje Johansson (S) 

NEJ- Mohammed Teeti (V) 

NEJ- Agnetha Wildros (S) 

NEJ- Christer Åkesson (S) 

JA- Yvonne Olsson (SD) 

JA- Marianne Thorell (L) 

NEJ- Christer Hallberg (S) 

Med 6 ja-röster för Alliansens förslag och 6 nej-röster för Anette Rydells 

förslag bifalls, genom ordförandes utfallsröst, Alliansens förslag. 

 

Propositionsordning 5 

Ordförande Anders lund (M) ställer proposition på Alliansens yrkande 1 D 

och E och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.    

Beslut 

Komplettering under sidan 7 i Budget 2022-2023 ”Kommentar till 

ramreduktion”:  

 

Som en del i 40 miljoner uppdraget föreslår vård- och omsorgsförvaltningen 

följande åtgärder  

 

 Förändring av nattpersonal från dubbelbemanning till 

enkelbemanning för balans i budget för nattpersonal – 500tkr  

 

 Uppdrag 8A ny resursplaneringsmodell – 1 Mkr  

 

 Förändring av organisation för planerarna – 500 Tkr  
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 Förändrad organisation för aktivitetssamordnare enligt modell 2 - 1 

Mkr (reservation från alla S och V) 

 

Äskande om utökad driftbudget -  

 

1.  Ersättning för redan pågående lagstiftad verksamhet 20 000  

 

2.  Statsbidrag 14 500  

 

3.  Nya kostnader larmupphandling inkl personal ( 270 tkr 2022 , 1080 

tkr 23, 24, 25 )  

( + 250 tkr Personal 2022 )  

 

4.  Välfärdsteknik trygghetskameror personalkostnader 650 tkr  

 

5.  En traineechef årligen 680 tkr  

 

6.  Demontering PAAM-skåp 224 tkr 2022  

 

Nämnden förordnar budgetberedningen att avveckla Ågårdsbo, ej 

psykiatrivåningen. (reservation alla S och V)- 2 Mkr 2022, -4,7 Mkr 

23,24,25 

 

Summa driftsäskande  

 

2022 - 27 774 000 

 

2023 – 25 410 000 

 

2024 – 25 410 000 

 

2025 – 25 410 000 

 

summa investeringsäskande enligt förslag 
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Reservation 

Annette Rydell (S), Börje Johansson (S), Mohammed Teeti (V), Agnetha 

Wildros (S), Christer Åkesson (S), och Christer Hallberg (S) reserverar sig 

mot beslutet ”Förändrad organisation för aktivitetssamordnare enligt modell 

2” till förmån för yrkande 2. 

Annette Rydell (S), Börje Johansson (S), Mohammed Teeti (V), Agnetha 

Wildros (S), Christer Åkesson (S), och Christer Hallberg (S) reserverar sig 

mot beslutet ” Nämnden förordnar budgetberedningen att avveckla 

Ågårdsbo, ej psykiatrivåningen” till förmån för yrkande 4. 

________________ 

Bilaga 5: Budget 2022-2023 förslag 

Bilaga 6: Budgetrapport per verksamhet 

Bilaga 7: Äskanden 

Bilaga 8: Risk- och konsekvensanalys kopplat till aktivitetssamordnarna 

(bilaga till avsnitt förslag till ramreduktion) 

Bilaga 9: Risk och konsekvensanalys kopplat till vård- och omsorgsboende 

(bilaga till avsnitt förslag till ramreduktion) 

Exp: Akten, förvaltningen, kommunstyrelsen, budgetberedningen 
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§ 110 Dnr 2021-000005 739 

Aktuellt i verksamheten 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Karl Palm informerar om att det varit svårt med 

bemanning för natten, på grund av att det kräver mer erfarenhet, men ska 

vara löst. 

Verksamhetschef Maria Sevestedt informerar om att Covid gruppen inte 

kommer vara fulltalig i sommar på grund av att man prioriterar inre 

verksamhet. 

Verksamhetschef Anna- Kari Åkesson informerar om att en 

bemanningssjuksköterska kommer behöva tas in i sommar. 

Generellt sätt är 80% av medarbetarna vaccinerade. 

Semestervikarierna erbjuds vaccination under v 24.    

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordf. Susanne Petersson (C) och Christer Hallberg (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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§ 111 Dnr 2021-000006 739 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 
 

 Attestantslista 2021-05-17, 2021-05-25, 2021-05-28      

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, Lena Tingdahl handläggare 
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§ 112 Dnr 2021-000007 739 

Skrivelser, cirkulär, m.m. 

 

Sammanfattning  

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

  

* Beslut-2019000570-KS-§ 143 Värdegrundsarbete 

* Beslut-2021000221-KS-§ 150 Ej verkställda beslut, Vård- och 

omsorgsnämnden 2020 

 

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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§ 113 Dnr 2021-000008 739 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Ordförande Anders Lund (M) tar upp funderingarna som uppstått kring 

Trygghetsboende Björkliden.  

Fullmäktige gav nämnden i uppdrag att säga upp gemensamhetsutrymmet på 

Björkliden men nämnden har inte gett förvaltningen detta i uppdrag. 

Kontraktet med Björkliden finns till 2024-06-30. Förvaltningen har enats 

med Ronnebyhus om att nuvarande kontrakt fortsätter.  

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter bedriva trygghetsboende Björkliden 

som tidigare. 

 

Christer Åkesson (S) frågar kring samordningsundersköterska på boende 

som togs upp under Aktuellt i verksamheten på förra mötet. 

Verksamhetschef Maria Sevestedt informerar om att detta är något som det 

arbetas för i verksamheten för att öka kvaliteten. Inget är färdigt och inget 

uppdrag har tagits fram.      

Beslut 

Vård-och omsorgsnämnden noterar till protokollet att trygghetsboende 

Björkliden kommer fortsätta bedrivas som tidigare.  

Vård-och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet 

________________ 

Exp: Akten 

 


