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§ 21

Dnr 2022-000001 739

Val av justerare
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser Agneta Wildros (S) till att jämte
ordförande justera dagens protokoll.
________________
Exp:
Akten
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§ 22

Dnr 2022-000002 739

Fastställande av dagordning
Sammanfattning
Agneta Wildros (S) anmäler en övrig fråga gällande matservering.
Ordförande Sara Blixt (M) anmäler att § 28 bordläggs.
Yrkanden
Ordförande Sara Blixt (M) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden
fastställer dagordningen med ovanstående förändring.
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagordningen med ovanstående
förändring.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

5(36)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-23
Vård-och omsorgsnämnden

§ 23

Dnr 2022-000016 734

Månadsrapport - placeringssystem till vård- och
omsorgsboende
Sammanfattning
Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård-och
omsorgsboende.
Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 2022-02-10 är 18
personer.
Bedömning
Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och
omsorgsboende.
Rapporten avser redovisade antal 2022-02-10:
Antal personer som väntar på placering

18

Antal av de ovanstående 18 personerna:
Som väntar på somatikboende

10

Som väntar på demensboende

8

Befinner sig på korttidsboendet

6

Där kommunen vid rapportens skapande
riskerar vitesföreläggande

0

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Agneta Wildros (S) och Christer
Åkesson (S).
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut
och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget
och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Akten
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§ 24

Dnr 2022-000015 734

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
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.
Bedömning
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 2022 är:
1–31 januari 2022 (gäller för okt-dec 2021)
1–30 april 2022
1 juli–31 augusti 2022
1–31 oktober 2022
1-31 januari 2023
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Under perioden 1-31 januari 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.
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut
och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget
och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet samt
översänder detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
Annika Sandin, avgiftshandläggare
Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef
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§ 25

Dnr 2022-000008 739

Bokslut 2021
Sammanfattning
Förvaltningen avslutar 2021 med ett underskott på 24,4 mnkr, ett resultat
som dock är bättre än det prognostiserade.
Förvaltningens stora utmaning under 2021 har varit volymutvecklingen av
hemtjänsttimmarna, som dock planade ut under hösten, samt kostnaderna
kopplat till pandemin.
Bedömning
Förvaltningen har under 2021 utarbetat nya rutiner kopplat till det
ekonomiska arbetet, varje enhetschef, tillsammans med verksamhetschefen,
träffar numera förvaltningens kontaktekonom varje månad för genomgång av
månadens ekonomiska resultat. Det här arbetssättet gör att chefsledet är väl
insatt i förvaltningens ekonomi och varje enskild chef får det stöd och den
hjälp som just hen är i behov av.
Vi avslutar 2021 med följande:
 Hemtjänstverksamheten har en budget i balans.
 Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård samt myndighetskontoret
har en budget i balans om man räknar bort underskottet kopplat till
budgeten för köp av hemtjänsttimmar samt budgeten för köp av
boendedygn.
 Verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende har en fortsatt
ekonomisk utmaning framför sig, även om man räknar av kostnader
kopplat till pandemin. Utmaningen är dels kopplad till den nya
resursplaneringsmodellen och dels kopplad till att det under året varit
låg beläggningsgrad på vård- och omsorgsboendena.
Förvaltningens största utmaning är dock volymutvecklingen av
hemtjänsttimmarna, volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna är en ej
påverkbar faktor då vi är skyldiga enligt lag att bevilja insatser till de
kommunmedborgare som bedöms ha behov av det. Här har nämnden fått
medel tillskjutna inför 2022.
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Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta
att:
-

Godkänna bokslutsrapporten för 2021.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Susanne Petersson (C) och Pia
Zickbauer Svabre (S).
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut
och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget
och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner bokslutsrapporten för 2021.
________________
Exp:
Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom
Maria Appelskog, förvaltningschef
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§ 26

Dnr 2021-000224 402

Nytt hyresavtal Johannishus
Sammanfattning
Under hösten 2021 beslutade vård- och omsorgsnämnden föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom MEX
förslag till upprättat samarbetsavtal mellan Ronneby kommun och företaget
Conara gällande kombinerad förskola och vård- och omsorgsboende i
Johannishus.
Under hösten 2021 och starten av 2022 har ett antal workshops genomförts
av Conara Fastighetsutveckling tillsammans med företrädare från Ronneby
kommun. Dessa företrädare har bestått av politiker och tjänstepersoner från
vård- och omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, teknik, fritid och
kultur och kommunledningsförvaltningen. Som ett resultat av dessa
workshops har nu ett hyresavtal följt av bilagor tagits fram för beslut.
Bedömning
Den slutliga workshopen genomfördes tisdagen den 15/2 2022. Efter denna
meddelades att beslut i vård- och omsorgsnämnden bör ske redan den 23/2
2022. Handlingarna har kommit utbildningsförvaltningen tillhanda den 16/2
vilket av naturliga skäl inte medger att vi kan gå igenom samtliga handlingar
innan utskick till nämnd.
Vi ser dock att det i det föreslagna hyresavtalet är så kallad kallhyra, det som
framförts från förvaltningen är att vi önskar varmhyra. Som nämnts ovan
finns det inte tid för en fullständig genomgång av handlingarna innan nämnd.
Det är önskvärt och viktigt att en sådan genomgång genomförs för att
säkerställa att kommunen får en helhetsbild av de kostnader som kommer
uppstå vid ett avtalstecknande.
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att förslaget i stort är positivt,
workshopen har genomförts med stor möjlighet till inflytande samt stor
lyhördhet hos anordnarna.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att
ställa sig positiv till att ingå ett avtal med Conara Fastighetsutveckling samt
föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att
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ingå ett sådant avtal under förutsättning att samtliga handlingar, specifikt
kostnaderna, genomlysts.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Agneta Wildros (S) och Pia
Zickbauer Svabre (S).
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut
och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget
och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiva till att ingå ett avtal med
Conara Fastighetsutveckling samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om att ingå ett sådant avtal under
förutsättning att samtliga handlingar, specifikt kostnaderna, genomlysts.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart
justerad.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Anna Hinseäng, exploateringschef
Maria Appelskog, förvaltningschef
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§ 27

Dnr 2021-000221 739

Utredning hemtjänstinsatser inköp - kan denna utföras
på annat sätt och till lägre kostnader?
Sammanfattning
191023, § 160, la vård- och omsorgsnämnden ett uppdrag till vård- och
omsorgsförvaltningen att utreda hemtjänstinsatser inköp- kan denna utföras
på ett annat sätt och till en lägre kostnad.
Kvalitets- och verksamhetsutvecklare har gjort utredning i samarbete med
verksamhetschef för hemtjänst.
Bedömning
Som utredning visar finns det två alternativ för att minska kostnader för
hemtjänstinsatsen inköp.
1: Att behålla det sätt som vi hanterar inköp idag utifrån närhetsprincipen
men att varor packas i butik. Leverans och uppackning sker där det finns
behov av det. I de flesta kommundelar kan varor packas i livsmedelsbutiken.
Detta förslag innebär en besparing på ca 900 000 kr. Detta innebär även att
de livsmedelsbutiker som finns på landsbygden kan behålla sina kunder.
2: Att göra en upphandling för att kunna göra digitala inköp. Detta förslag
innebär en besparing på ca 1 300 000 kr. Dock medför detta ökade kostnader
för drivmedel och personal utifrån längre körsträckor. Detta förslag innebär
även att valfriheten för stora delar av vårdtagarna minskar samtidigt som det
inte går i linje med Ronneby kommuns miljömål.
Tjänstemän i förvaltningen förordar förslag 1.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås att:
-

ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att implementera
förslag 1

-

göra uppföljning efter 6 månader efter beslut.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M) och Christer Åkesson (S).
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Yrkanden
Christer Åkesson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag
att:
1. implementera förslag 1
2. göra uppföljning efter 6 månader efter beslut.
________________
Exp:
Bodil Evaldsson, kvalitétsutvecklare
Isabelle Corneliusson, LOV-samordnare
Maria Appelskog, förvaltningschef
Karl Palm, verksamhetschef
Maria Sevestedt, verksamhetschef
Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef
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§ 28

Dnr 2022-000026 730

Kvalitetsberättelse 2021
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden bordlägger ärendet på grund av att det saknas
underlag.
________________
Exp:
Bodil Evaldsson, kvalitétstuvecklare
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§ 29

Dnr 2022-000025 770

Patientsäkerhetsberättelse 2021
Sammanfattning
Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 10§ så ska vårdgivaren senast den 1
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå:
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som har uppnåtts.
Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9 7 kap 2 § ska
patientsäkerhetsberättelsen även innehålla uppgifter om hur ansvaret för
patientsäkerhetsarbetet har varit fördelat, hur patientsäkerheten genom
egenkontroller/internkontroller har följts upp och utvärderats, hur samverkan
har möjliggjorts för att förebygga vårdskador och hur risker för vårdskador
har hanterats samt hur inkomna rapporteringar, klagomål och synpunkter har
hanterats.
Bedömning
Enligt patientsäkerhetslagen 2010:659 10§ så ska vårdgivaren senast den 1
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå:
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som har uppnåtts.
Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9 7 kap 2 § ska
patientsäkerhetsberättelsen även innehålla uppgifter om hur ansvaret för
patientsäkerhetsarbetet har varit fördelat, hur patientsäkerheten genom
egenkontroller/internkontroller har följts upp och utvärderats, hur samverkan
har möjliggjorts för att förebygga vårdskador och hur risker för vårdskador
har hanterats samt hur inkomna rapporteringar, klagomål och synpunkter har
hanterats.
Nytt för 2022 är att en ny mall för patientsäkerhetsberättelsen har tagits fram
som baseras på den Nationella handlingsplanen för stärkt patientsäkerhet.
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Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås:
-

Att ta patientsäkerhetsberättelsen till protokollet.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Agneta Wildros (S) och Christer
Åkesson (S).
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut
och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget
och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Katarina Losell, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Maria Appelskog, förvaltningschef
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§ 30

Dnr 2022-000018 739

Avveckling Lindebo och Ålycke
Sammanfattning
Bräkne-Hoby:


2019-04-09 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge markoch exploateringsenheten i uppdrag att ta fram ett förslag till
markanvisningsavtal på en tid av sex månader för att företaget ska
kunna söka och eventuellt få ett beviljat förhandsbesked innan en
eventuell försäljning sker.



2019-04-25 kommunfullmäktige återremitterar ärendet med
motiveringen att äldrenämnden skulle få yttra sig i ärendet.



2019-06-19 Äldrenämnden beslutar att yttra sig enligt följande
gällande Markanvisning del av Svenstorp 20:1

”Vid etablering av nya vård- och omsorgsboenden anser äldreförvaltningen
att lokaliseringen är av stor vikt. Boenden bör planeras nära centrumkärnan
för att de boende ska kunna vara delaktiga i samhället och kunna ta del av
samhällsservice. Naturnära lägen är att föredra då naturen har en positiv
inverkan på människan. Goda kommunikationer är också ett kriterier av vikt
för att anhöriga samt personal ska kunna ta sig till boendet/arbetsplatsen. I
kommunen finns beslut om Lov (lagen om valfrihet) i särskilt boende. Om
ett företag vill etablera sig i kommunen ansöker de till kommunen och
uppfyller företaget kraven i förfrågningsunderlaget blir de godkända för
etablering.
vid äldrenämndens sammanträde 2018-04-18 beslutade äldrenämnden att
anta det tjänstemannaförslag som presenterades gällande vilken prognos som
ska användas för framtida boendeplanering i Ronneby Kommun. Som
underlag till förslaget ligger dokumentet "Framtida behov - inför
boendeplanering", vilket togs fram av en utsedd arbetsgrupp bestående av
tjänstemän på äldreförvaltningen och politiker från äldrenämnden”.


Justerandes sign

2019-10-01 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge
mark- och exploateringsenheten i uppdrag att ta fram ett förslag till
markanvisningsavtal på en tid av sex månader för att företaget ska
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kunna söka och eventuellt få ett beviljat förhandsbesked innan en
eventuell försäljning sker.


2019-10-31 Kommunfullmäktige ger mark- och exploateringsenheten
i uppdrag att ta fram ett förslag till markanvisningsavtal på en tid av
sex månader för att företaget ska kunna söka och eventuellt få ett
beviljat förhandsbesked innan en eventuell försäljning sker.

Planeringen framåt sker enligt nedan:
 Feb 2022 Bygglov för nybyggnation lämnas in.
 April 2022 Beslut om att sälja tomt på Stenåsa hanteras som ett
ärende på Kommunfullmäktige.
 Lantmäteriförrättning pågår och avstyckning ska vara klar sommaren
2022.
 Nybyggnation påbörjas under hösten 2022.
Johannishus:

Justerandes sign



2019-10-07 KS- au beslutar att:

-

remitterar förslaget om att bygga 6 avdelningar förskola och 36
platser vård- och omsorgsboende till utbildningsnämnden och
äldrenämnden. Yttrandena bör bedöma lämpligheten och behovet av
6 avdelningar förskola och 36 platser vård- och omsorgsboende i
Södra Johannishus. Svar senast i december.

-

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att ge miljö- och byggnadsnämnden ett
planuppdrag om en ny detaljplan för området Södra Johannishus
innehållande förskola, vård- och omsorgsboende samt bostäder.



2019-11-05 Kommunstyrelsen beslutar föreslår kommunfullmäktige
att ge miljö- och byggnadsnämnden ett planuppdrag om en ny
detaljplan för området Södra Johannishus innehållande förskola,
vård- och omsorgsboende samt bostäder.



2019-11-28 Kommunfullmäktige beslutar att ge miljö- och
byggnadsnämnden ett planuppdrag om en ny detaljplan för området
Södra Johannishus innehållande förskola, vård- och omsorgsboende
samt bostäder.



2019-12-18 Äldrenämnden har beretts möjlighet yttra sig gällande
behov och lämplighet gällande framtida exploatering av södra
Johannishus. Följande yttrande gavs:

Utdragsbestyrkande
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”Generellt behov i hela kommunen: Från och med hösten 2020 fram
till ca 2025, förutsatt att Attendo öppnar ett boende med 54 platser,
bedöms utbudet gällande lägenheter i vård- och omsorgsboende vara
högre än efterfrågan. Mellan år 2025-2030 bedöms det råda balans
mellan utbud och efterfrågan. Runt år 2030 bedöms efterfrågan öka
och ett tillskott av 36 vård- och omsorgsboendeplatser skulle täcka
det ökade behovet i Johannishus med omland, Listerby och östra
kommundelen. Det tyder dock på att ytterligare ca 26 platser bedöms
behövas för att täcka det totala behovet av vård- och omsorgsplatser
i kommunen. Beskaffenheten gällande kommunens befintliga lokaler
för vård- och omsorgsboende bör beaktas vid framtida planering.
Lämplighet: Området Johannishus/Listerby bedöms vara lämpligt
utifrån att det är ett område med ett ökande behov av vård- och
omsorgsplatser, utifrån framtagen prognos. Placeringen bedöms
vara lämplig utifrån att det ligger nära befintlig samhällsservice, det
ligger i anslutning till det ordinarie bostadsbeståndet, det finns
möjlighet till infrastrukturnätverk. Samlokalisering med förskola
bedöms positivt men det är viktigt att alla inblandade verksamheter
är med vid utformning och planering av byggnader/lokaler”


2021-10-27 Vård- och omsorgsnämnden föreslår
Kommunfullmäktige besluta att:
1. Ställa sig positiva till ett förhyresavtal tecknas med Conara för att
säkerställa att byggnation påbörjas
2. Teckna hyresavtal när projekteringen enligt samarbetsavtalet är
längre framskridet och parterna är överens om byggnadens
invändiga ytor.

Planeringen framåt sker enligt nedan:
 Mars 2022 träder detaljplanen i laga kraft om ingen överklagan
kommer in.
 April/Maj 2022 kommer beslut gällande tomtförsäljning i
Johannishus att tas upp på kommunfullmäktige.
 Bygglov för nybyggnation lämnas in under våren 2022 om detaljplan
vinner laga kraft.
 Upphandling av byggentreprenad planeras att genomföras under
sommaren 2022.

Justerandes sign
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 Överlåtelse av byggentreprenad planeras ske augusti eller september
2022.
 Markanvisning gäller 12 månader efter att detaljplanen vunnit laga
kraft.
 Nybyggnation påbörjas under höst/vinter 2022.
Bedömning
Kommunen har långtgående planer på att bygga nytt vård- och
omsorgsboende i Bräkne Hoby och i Johannishus.


I Johannishus förs dialog med byggföretaget Conara.



I Bräknehoby förs dialog med byggföretaget Altura

I planeringen ingår att kommunen kommer driva vård- och omsorgsboendet i
Johannishus i egen regi. Vård- och omsorgsboendet i Bräkne Hoby planeras
drivas i privat regi.
För att processerna ska kunna fortskrida behöver vård- och omsorgsnämnden
ta beslut om att avveckling kommer ske av Lindebo samt Ålycke, när de nya
vård- och omsorgsboendena står inflyttningsklara.
År

Faktiskt

2022

Invånarantal
(Bygger på ny
prognos)

Antal

Prognostiserat
Faktiskt antal
behov
av
antalet
lgh
Personer
lgh
räknat
på
över 85 år
0,32 per invånare
(Bygger på över 85 år
ny prognos)

Justerandes sign

2022

29 295

1043

318

271

2023

29 492

1070

318

271

2024

29 479

1120

318

301

2025

29 455

1159

339

323

2026

29 433

1188

339

323

2027

29 374

1239

339

323

2028

29 322

1290

339

323

2029

29 276

1349

339

323

2030

29 237

1408

399

323
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Enligt befintlig behovsprognos kommer förvaltningen från och med 2022
vara i behov av 318 lägenheter men det kommer finnas 271 lägenheter att
tillgå om inte nybyggnationerna genomförs. Om förvaltningen har för få
lägenheter på vård- och omsorgsboende, är risken överhängande att beslut
om plats på vård- och omsorgsboende inte kan verkställas inom lagstadgad
tid, vilket leder till vite.
Förslag till beslut
På uppdrag, föreslår vård- och omsorgsförvaltningen vård- och
omsorgsnämnden besluta att;
1. Avveckla Ålycke då nytt vård- och omsorgsboende står
inflyttningsklart i Johannishus.
2. Avveckla Lindebo då nytt vård- och omsorgsboende står
inflyttningsklart i Bräkne hoby.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Agneta Wildros (S), Christer
Åkesson (S) och Rickard Evaldsson (M).
Yrkanden
Rickard Evaldsson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Agneta Wildros (S) yrkar avslag på punkt 2 och yrkar enligt följande: att
Lindebo byggs om/byggs till på den tomt som är inköpt för ändamålet.
Propositionsordning 1
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på punkt 1 ”Avveckla Ålycke
då nytt vård- och omsorgsboende står inflyttningsklart i Johannishus” och
finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på punkt 2 ”Avveckla Lindebo
då nytt vård- och omsorgsboende står inflyttningsklart i Bräknehoby” och
finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla tjänsteförslaget röstar ja.
De som önskar bifalla Agneta Wildros (S) förslag röstar nej.

Justerandes sign
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Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges åtta (8) ja-röster,
fem (4) nej-röster, varefter ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden
beslutar i enlighet med tjänsteförslaget.

Namn

Ja

Susanne Petersson (C)

X

Johannes Chen (M)

X

Rickard Evaldsson (M)

X

Agneta Wildros (S)

Nej

Avstår

X

Christer Åkesson (S)

X

Börje Johansson (S)

X

Mohammed Teeti (V)

X

Sandra Bergkvist (SD)

X

Kristina Valtersson (C)

X

Pia Zickbauer Svabre (S)

X

Gina Hellberg Johansson (SD)

X

Anders Oddsheden (SD)

X

Sara Blixt (M)

X

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:
1. Avveckla Ålycke då nytt vård- och omsorgsboende står
inflyttningsklart i Johannishus.
2. Avveckla Lindebo då nytt vård- och omsorgsboende står
inflyttningsklart i Bräknehoby
Reservation
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för Agneta
Wildros (S) förslag.

Justerandes sign
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Deltar inte i beslutet
Christer Åkesson (S) deltar inte i beslutet med motiveringen att det inte finns
tillräckligt med beslutsunderlag.
________________
Exp:
Maria Appelskog, förvaltningschef
Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom
Isabelle Corneliusson, LOV-samordnare
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(36)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-23
Vård-och omsorgsnämnden

§ 31

Dnr 2021-000073 192

Motion från Peter Bowin (V) och Omid Hassib (V) - att
fixarlagen återinförs för hjälp både inomhus och ute till
de som behöver hjälp enligt biståndsbedömning
Sammanfattning
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-09-29 § 137
Fixarlaget hade sin placering på arbetsmarknadsenheten och bemannandes
med personer man bedömde stod långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet med
fixarlaget var att skapa sysselsättning och arbetsträning åt personer som stod
långt ifrån arbetsmarknaden samt hjälpa personer över 65 år med diverse
sysslor de inte klarade av på egen hand. Då fixarlaget konkurrerade med
privata företag som erbjöd hushållsnära tjänster så som snöskottning och
trädgårdsarbete, valde man att lägga ner verksamheten 2013. Numera finns
ett litet fixarlag som har sin placering i funktionsstöd som kallas
”hemfixare”.
Hemfixare
Inom socialförvaltningens dagliga verksamhet ”hemfixarna” erbjuds äldre
personer som är 67 år och äldre, en kostnadsfri hjälp med riskfyllda
vardagliga sysslor med syfte att förebygga fallskador. Enligt beslut i
socialnämnden 2014-02-25 antogs följande riktlinjer för hemfixarens
service: byte av gardiner; sätta upp och byta batterier i brandvarnare; byta
glödlampor; lysrör och proppar; flytta lättare möbler och mattor; fästa upp
sladdar; flytta lättare saker till och från vindsförråd och källare; plocka fram
och bort julsaker.
Utdrag ut motionen
”Tidigare fanns fixarlaget som hjälpte de äldre som ville bo kvar i sina hus
och trädgårdar. De var till stor hjälp och mycket uppskattade. I dag har vi ett
kraftigt reducerat "fixarlag" och resten har lämnats till rut- och rotavdrag,
något som många inte har råd med eller kan administrerar. Vi yrkar därför på
att Ronneby kommun undersöker möjligheterna att återinföra Fixarlag med
ovan beskrivna funktioner. Detta får gärna ske i samarbete med
pensionärsorganisationer m.fl.”.

Justerandes sign
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Bedömning
Huvudregeln är att kommunen inte får konkurrera med privata aktörer när
det gäller t.ex. försäljning av varor och tjänster, enligt konkurrenslagen.
Enligt konkurrenslagen ska dock kommunen inte meddelas förbud mot
försäljningen om den är försvarbar från allmän synpunkt. När annan
lagstiftning ger kommunen rätt till försäljning av varor/tjänster går
speciallagstiftningen före konkurrenslagen då den anses försvarbar från
allmän synpunkt.
Ett exempel på en lagstiftning som ger kommunen vissa befogenheter till
försäljning är lagen (2009:47) om kommunala befogenheter. 2 kap. 7 § i
lagen ger kommunen rätt att:
”Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla
servicetjänster åt personer som fyllt 68 år. Med servicetjänster avses tjänster
som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte
utgör personlig omvårdnad.”
Att t.ex. byta en glödlampa kan vara en tämligen enkel uppgift för en yngre
person vid god vigör men betydligt mera problematiskt och riskfyllt för en
äldre person med nedsatt rörelseförmåga. Kommunen kan då som en
”servicetjänst” ombesörja lampbytet, vilket man i dagsläget också gör via
hemfixarna.
Kommunerna avgör själva vilka slags tjänster som bör tillhandahållas de
äldre, från vilken ålder de ska erbjudas och hur de ska tillhandahållas. Vissa
”servicetjänster” kan erbjudas alla över 68 år, medan andra kan erbjudas
dem som fyllt 75 år. Alla kommunmedborgare över viss ålder har då rätt att
få tjänsten utförd på samma villkor, oavsett var i kommunen vederbörande är
bosatt. För sina tjänster får kommunen ta ut skäliga avgifter, dock med
hänsyn till självkostnadsprincipen.
Med ovan motivering är förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt
att återinföra den ursprungliga varianten av fixarlag.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta att;
-

Föreslå kommunstyrelsen besluta att inte återinföra den ursprungliga
varianten av fixarlaget.

-

Förslår kommunstyrelsen att betrakta motionen som besvarad.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Agneta Wildros (S), Christer
Åkesson (S) och Johannes Chen (M).

Justerandes sign
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Yrkanden
Agneta Wildros (S) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden återremitterar
ärendet för komplettering med ett yttrande från kommunjuristen.
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner
att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden återremitterar ärendet för komplettering med ett
yttrande från kommunjuristen.
________________
Exp:
Maria Appelskog, förvaltningschef
Julia Brorsson, kommunjurist

Justerandes sign
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§ 32

Dnr 2022-000024 739

Återrapportering av brottsförebyggande och
trygghetsfrämjande arbete 2021
Sammanfattning
I Ronneby kommuns Brottsförebyggande program antaget av
Kommunfullmäktige står att de kommunala nämnderna årligen ska redovisa
sin verksamhet till lokala BRÅ. Lokala BRÅ skall sedan årligen i sin tur ge
en komplett verksamhetsberättelse till Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige.
Bedömning
Vård- och omsorgsnämndens huvudsakliga uppdrag riktar sig till
medborgare över 65 år som är i behov av vård och omsorg eller
hemsjukvård, det blir därför inte helt naturligt att arbeta med
brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Det arbete som
förvaltningen dock kan identifiera att vi har bedrivit under 2021 är redovisat
i bifogad rapport.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta
att;
-

Ställa sig bakom förvaltningens förslag på redovisning till lokala
BRÅ.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M) och Agneta Wildros (S).
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut
och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget
och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma

Justerandes sign
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Beslut
Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag på
redovisning till lokala BRÅ.
________________
Exp:
Maria Appelskog, förvaltningschef
Bibbi Rönnlund, trygghetssamordnare

Justerandes sign
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§ 33

Dnr 2021-000022 739

Återrapportering särskilt uppdrag nummer 9 KF 2020
Sammanfattning
Enligt Vision för Ronneby ska näringslivet uppmärksammas som grunden
för allas vår ekonomi och genom nära dialog ges möjlighet att vara delaktiga
i samhällsutvecklingen. Alla verksamheter i kommunkoncernen har en viktig
roll i sina kontakter gentemot näringslivet i vår kommun.
Inför 2021 gav kommunfullmäktige i uppdrag att förvaltningarna
tillsammans skulle arbeta fram en handlingsplan kopplat till
näringslivssamverkan. Denna plan skall nu följas upp.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta att;
-

Ta informationen till dagens protokoll.

Deltar i debatten
I debatten deltar Agneta Wildros (S).
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut
och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget
och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign
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§ 34

Dnr 2022-000011 739

Information från förvaltningen 2022
Sammanfattning
Verksamhetschef Karl Palm informerar om:


Uppstart av bemanningspool



Arbetet med att dela på omsorgsinsatser och serviceinsatser har
påbörjats tillsammans med arbetsmarknadsenheten, vilket har varit
väl mottaget av undersköterskorna ute i verksamheten. Uppföljning
kommer att göras löpande.



Vilka enorma insatser och arbete personalen har gjort i den svåra tid
som har varit.

Verksamhetschef Anna-Karin Åkesson informerar om:


Planerad utvecklingsdag



God och nära vård

Förvaltningschef Maria Appelskog informerar om:


Målarbetet 2021 och påminner om workshopen 21/3.

Nämndsekreterare Sofie Andersson meddelar att hon har fått annat arbete
och att hennes sista anställningsdag är 11/3.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Christer Åkesson (S).
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut
och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget
och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32(36)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-02-23
Vård-och omsorgsnämnden

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign
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§ 35

Dnr 2022-000003 739

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut föreligger inför sammanträdet:


Beslut vård- och omsorgsnämnden 2021-2022.



Ordförandebeslut – ändringar av inkomstförfrågan.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut
och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget
och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Dnr 2022-000004 739

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Följande delgivningsärenden föreligger inför sammanträdet:


Beslut-2021000785-KS-§ 10 / Uppföljning av behovsprognos
avseende särskilt boende och förslag till boendeplanering



Beslut-2021000627-KS-§ 21, Vård- och omsorgscollege i Blekinge



Kontaktpolitikerverksamheten 2022



Protokoll förvaltningsövergripande samverkan 2022-01-24



Överenskommelse 2022 mellan staten och SKR om God och Nära
vård



Beslut-2021000545-KS-§ 44, Besvarande av
MEDBORGARFÖRSLAG hyr "Diamanten" våningen till
hemtjänstpersonal.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut
och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget
och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
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§ 37

Dnr 2022-000005 739

Övriga frågor
Sammanfattning
Agneta Wildros (S) ställer en övrig fråga gällande matservering.
Christer Åkesson (S) påtalar att resultatberättelsen som presenterades på
workshopen 18/2 var väldigt bra och att det vore värdefullt om
informationen även når medarbetarna.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Agneta Wildros (S) och Christer
Åkesson (S).
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut
och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget
och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
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