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§ 38

Dnr 2022-000001 739

Val av justerare
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser Annette Rydell (S) till att jämte
ordförande justera dagens protokoll onsdag 2022-04-06.
________________
Exp: Akten
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§ 39

Dnr 2022-000002 739

Fastställande av dagordning
Beslut
Utskickad dagordning fastställs.
________________
Exp: Akten
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§ 40

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 2022-03-17 är 15
personer.
Bedömning
Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och
omsorgsboende.
Rapporten avser redovisade antal 2022-03-17:
Antal personer som väntar på placering

15

Antal av de ovanstående X personerna:
Som väntar på somatikboende

8

Som väntar på demensboende
Befinner sig på korttidsboendet

7
4

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), Annette Rydell (S), Agnetha
Wildros (S), Carina Aulin (SD), Christer Åkesson (S) och Kristina
Valtersson (C).
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.
________________
Underlag:

Redovisad boendestatistik per månad
Redovisning lediga lägenheter per månad
Redovisning erbjudna lägenheter per månad
Redovisning förstahandsval
Redovisning fördelning beställningar somatik/demens

Exp: Akten, Förvaltningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen
Verksamhetschef, HSL och Myndigheten, Vård- och omsorgsförvaltningen
Avgiftshandläggare/Boendesamordnare, Myndigheten
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§ 41

Dnr 2022-000042 73

Ekonomisk uppföljning 2022
Sammanfattning
Förvaltningen gör ett bättre resultat februari 2022, jämfört med samma
period föregående år. Vi har dock inte budget i balans.
Orsaken till underskottet är följande:


Pandemin orsakade en extrem bemanningssituation under januari och
februari med hög sjukfrånvaro och övertidsersättning.



Semesterutbetalning kopplat till nya regler gällande antalet sparade
semesterdagar som varje medarbetare får ha.

Bedömning
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, vilket vi redan ser i
volymutvecklingen av hemtjänsttimmar.
Förvaltningens stora utmaning kommer även det här året vara
volymutvecklingen av hemtjänsttimmar. 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.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att godkänna
anslagsförbrukningen för februari 2022.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Agnetha Wildros (S), Carina
Aulin (SD), Annette Rydell (S) och Pia Zickbauer Svabre (S).
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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 beslutar att godkänna anslagsförbrukningen för
februari 2022.
________________
Underlag: Anslagsförbrukning Von februari 2022

Exp: Akten, förvaltningen
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§ 42

Dnr 2022-000006 739

Internbudget 2022
Sammanfattning
Förändringar av internbudget 2022 behöver göras bland annat på grund av
lägre statsbidragsintäkt än beräknat.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta att;
 Anta förändringar av internbudget 2022.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M).
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 beslutar att anta förändringar av internbudget
2022.
________________
Bilaga: Förändring internbudget 2022
Exp: Akten, förvaltningen, ekonom
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§ 43

Dnr 2021-000254 730

Utredning - Om och hur ersätts både privat och egen
regi för merkostnader gällande covid-19 för 2021 om
inte statsbidrag kan sökas och erhållas?
Sammanfattning
Frågeställning har inkommit från privat utförare gällande om och hur
merkostnader för covid-19 ska ersättas för året 2021 om inte statsbidrag kan
sökas för detta år. Vård- och omsorgsnämnden har under
nämndssammanträde 2022-01-26 gett vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att utreda frågan. I skrivande stund finns inga indikationer på att
statsbidrag för merkostnader gällande covid-19 för 2021 kommer att kunna
sökas och därmed inte heller erhållas.
Både kommunal och privat regi har erhållit statsbidrag för merkostnader på
grund av covid-19 under 2020.
Omvärldsbevakning har gjorts med Sölvesborgs kommun, som valt att
ersätta de privata utförarna för sina merkostnader för covid-19 under 2021,
efter de summor som har redovisats.
Omvärldsbevakning har också gjorts med Karlskrona kommun, som valt att
inte betala ut någon särskild ersättning till varken egen regi eller privat regi
för merkostnader gällande covid-19 för 2021.
Kontakt har även tagits med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
utifrån utredningens frågeställning. SKR menar att pandemin är att se som en
särskild händelse. Kommunen som beställare har under 2021 inte haft några
så kallade stödinsatser att fördela, då statsbidrag inte kunnat sökas och
därmed inte heller erhållas. Att endast kompensera de privata utförarna i
form av ersättning för merkostnader gällande covid-19 för 2021 kan innebära
att konkurrensneutraliteten skulle fallera. Utgår dock inte ersättning för
merkostnader gällande covid-19 för 2021 kan tolkningen från de privata
utförarna istället bli det omvända förhållandet.
Ska en ekonomisk ersättning ske för merkostnader gällande covid-19 för
2021 så bör man få samtliga leverantörers och verksamhetsområdens
redovisning av dessa, både i egen regi och i privat regi, och därefter besluta
om de är rimliga.
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Vård- och omsorgsförvaltningens merkostnader för covid-19 uppgick till
20,9 miljoner kronor för 2021. Dessa kostnader har särredovisats i 2021 års
bokslut.
De privata utförarna inom vård och omsorg i Ronneby kommun har
redovisat följande merkostnader gällande covid-19 för 2021:
Attendo - 351 349 kronor.
1:a Omtanken - 838 800 kronor.
Bedömning
Vård- och omsorgsförvaltningen har erhållit redovisning av merkostnader
gällande covid-19 för 2021 från både egen regi och privat regi, vilket också
är i linje med SKR:s rekommendation.
Merkostnader gällande covid-19 för 2021 för verksamhetsområdena i egen
regi har inte medfört några andra ekonomiska konsekvenser än att underskott
redovisats. Utifrån denna aspekt har de på sätt och vis blivit kompenserade
för sina merkostnader gällande covid-19 för 2021.
Utförarna i privat regi kan få ekonomiska konsekvenser om de inte skulle bli
ersatta för sina merkostnader gällande covid-19 för 2021.
De merkostnader gällande covid-19 för 2021 som har redovisats av de
privata utförarna kan anses rimliga i förhållande till de merkostnader
gällande covid-19 för 2021 som vård- och omsorgsförvaltningens
verksamhetsområden i egen regi har redovisat.
Enligt 2 kap. 3 § kommunallagen (KL) ska kommuner och regioner behandla
sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Då vårdoch omsorgsförvaltningens verksamhetsområden i egen regi kan ses ha blivit
kompenserade för sina merkostnader gällande covid-19 för 2021, ska även
de privata utförarna bli det, enligt ovan paragraf.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att:


Justerandes sign

Betala ut ersättning för merkostnader gällande covid-19 för 2021 till
1:a Omtanken och Attendo, enligt redovisade kostnader.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Annette Rydell (S), Agnetha
Wildros (S), Christer Åkesson (S), Carina Aulin (SD) och Kristina
Valtersson (C).
Yrkanden
Ordförande Sara Blixt (M), Kristina Valtersson (C), Susanne Petersson (C)
yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Annette Rydell (S) yrkar avslag till tjänsteförslaget.
Propositionsordning 1
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner
att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på Annette Rydells (S) avslag
och finner att vård- och omsorgsnämnden avslår detsamma.
Omröstning begärs och verkställs.
Propositionsordning 2
Följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla tjänsteförslaget röstar JA. De som önskar avslå
tjänsteförslaget röstar NEJ.
Omröstningsresultat
JA- Sara Blixt (M)
JA- Susanne Petersson (C)
NEJ- Annette Rydell (S)
JA- Johannes Chen (M)
JA- Kerstin Johansson (L)
NEJ- Agnetha Wildros (S)
NEJ- Christer Åkesson (S)
NEJ- Börje Johansson (S)
NEJ- Mohammed Teeti (V)
JA- Carina Aulin (SD)
JA- Marianne Thorell (L)
JA- Kristina Valtersson (C)
NEJ- Pia Zickbauer Svabre (S)
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Efter omröstning, enligt ovan, avges 7 JA-röster och 6 NEJ-röster varefter
ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller tjänsteförslaget.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut ersättning för
merkostnader gällande covid-19 för 2021 till 1:a Omtanken och Attendo,
enligt redovisade kostnader.
Reservation
Annette Rydell (S), Agnetha Wildros (S), Christer Åkesson (S), Börje
Johansson (S), Mohammed Teeti (V) och Pia Zickbauer Svabre reserverar
sig mot beslutet.
________________
Exp: Akten, förvaltningen, ekonom
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§ 44

Dnr 2022-000026 730

Kvalitetsberättelse 2021
Sammanfattning
I kvalitetsberättelsen för 2021 beskrivs Vård- och omsorgsförvaltningens
kvalitetsarbete det gångna året inom föreskriftens områden.
Den årliga kvalitetsberättelsen publiceras på kommunens externa hemsida
(www.ronneby.se) och är därmed tillgänglig för allmänheten.
Bedömning
Enligt föreskriften SOSFS 2011:9 Ledningssystemet för systematiskt
kvalitetsarbete bör det varje år upprättas en sammanhållen
kvalitetsberättelse.
Enligt SOSFS 2011:9 bör kvalitetsberättelsen hållas tillgänglig för den som
önskar ta del av den. Vård- och omsorgsförvaltningens årliga
kvalitetsberättelse publiceras på kommunens externa hemsida
(www.ronneby.se) och är därmed tillgänglig för allmänheten.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås att ta informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Annette Rydell (S) och Agnetha
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 beslutar att ta informationen till protokollet.
________________
Underlag: Kvalitetsberättelse 2021
Exp: Akten, förvaltningen
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§ 45

Dnr 2022-000024 739

Information om kommunens trygghetsskapande arbete
Sammanfattning
Trygghetssamordnare Bibbi Rönnlund presenterar Ronneby kommuns
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete med en PowerPointpresentation.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M) och Annette Rydell (S).
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.

________________
Exp: Akten
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§ 46

Dnr 2022-000040 734

Presentation av Conara Johannishus
Sammanfattning
Sören Runsteen VD på Conara Fastighetsutveckling presenterar företagets
vision och aktuellt byggprojekt i Johannishus med en PowerPointpresentation.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Annette Rydell (S), Agnetha
Wildros (S), Börje Johansson (S), Kerstin Johansson (L) och Carina Aulin
(SD).

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 47

Dnr 2022-000041 734

Hantering av vård- och omsorgsboende Backen
Sammanfattning
När vård- och omsorgsboende beviljas är syftet att den enskilde genom
stödet ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Backens vård- och
omsorgsboende uppfyller inte parametrarna i kommunens riktlinjer om vad
som omfattas av ett vård- och omsorgsboende för att tillförsäkras en skälig
levnadsnivå. (se bilaga 1)
I Backaryd finns förutom ett Vård och omsorgsboende även ett
Trygghetsboende. Placering och utformning är den samma och personalen
arbetar på både trygghetsboendet och vård och omsorgsboendet som en
hemtjänstgrupp.
Utformningen av Backens vård och omsorgsboende innebär t.ex. att man bor
i ett separata parhus utan tillgänglighet till allmänna gemensamhetsytor eller
närhet till personal och övriga boende. Måltider kan intas gemensamt vid
lunch i byggnad som ligger inom området men inte vid övriga tidpunkter
som frukost, kvällsmat och fikastunder. Matabonnemang kan inte erbjudas
endast middag.
Behov av vård, närhet till personal och trygghet kan i de flesta fall inte
tillgodoses på Backens vård och omsorgsboende.
Om man beviljats vård- och omsorgsboende och inte bedöms kunna gå hem
från korttidsvistelsen måste man tacka nej till Backen p.g.a. att skälig
levnadsnivå inte kan tillförsäkras. Tackar man nej till erbjuden plats skall
man enligt rutin hem till sitt ordinära boende i väntan på erbjudande om
annat Vård- och omsorgsboende. Detta även om bedömningen är att utökad
hemtjänst är en patientsäkerhetsrisk och kan orsaka för stor belastning på
eventuell närstående.
Bedömning
Riktlinjer antagna av vård- och omsorgsnämnden 210527 ska säkra att
underlaget för rätten till vård och omsorgsboende bedöms på lika grunder för
alla sökande. (bil.1)
Pga. Backens utformning kan sällan skälig levnadsnivå säkerställas utifrån
individens behov vid beslut om rätt till vård- och omsorgsboende.
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Enligt rutin vid inflytt till boende då den enskilde befinner sig på
korttidsboende kan personen inte tacka nej till erbjudet boende. (bil.2)
I de fall biståndshandläggaren bedömer att individen inte kan garanteras
skälig levnadsnivå vid Backens vård- och omsorgsboende ska detta framgå
av beslutsunderlaget och boendesamordnaren ska beakta detta när boende
erbjuds.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås beslutar att;
1. Utifrån biståndshandläggarens bedömning att skälig levnadsnivå för
individen inte kan säkerställas erbjuds inte Vård och omsorgsboendet
Backen.
2. Utifrån biståndshandläggarens bedömning att skälig levnadsnivå för
individen inte kan säkerställas erbjuds inte vård och omsorgsboendet
Backen vid flytt från korttidsboende.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Annette Rydell (S), Agnetha
Wildros (S), Pia Zickbauer Svabre (S), Kerstin Johansson (L), Christer
Åkesson (S) och Carina Aulin (SD).
Yrkanden
Annette Rydell (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger två förslag till beslut
och det är tjänsteförslagen. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslagen
och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller desamma.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att;
1. Utifrån biståndshandläggarens bedömning att skälig levnadsnivå för
individen inte kan säkerställas erbjuds inte Vård och omsorgsboendet
Backen.
2. Utifrån biståndshandläggarens bedömning att skälig levnadsnivå för
individen inte kan säkerställas erbjuds inte vård och omsorgsboendet
Backen vid flytt från korttidsboende.
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________________
Underlag:

Skälig levnadsnivå beslut om vård och omsorgsboende VoN 210527
Rutin vid inflytt till boende 210428

Exp: Akten, förvaltningen
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§ 48

Dnr 2021-000252 192

Motion från Sune Håkansson (RP) angående
utformningen av taxor inom äldreomsorgen
Sammanfattning
Sune Håkansson föreslår i en motion till kommunfullmäktige en ändring i
utformningen av taxor inom vård- och omsorgsnämnden, så att den
sammanlagda marginal effekten inte kan bli högre än 92 % vid t.ex.
försäljning av aktier.
Detta föreslås regleras genom att ändra utformningen av gällande avgifter
inom vård- och omsorgsnämnden.
Bedömning
Beräkning av avgiftsutrymme påverkas både av minskat bostadstillägg samt
ökad nettoinkomst p.g.a. försäljning av t.ex. aktier eller fastigheter.
Som inkomst räknas fjolårets deklarerade inkomst. I detta ingår all
beskattningsbar inkomst inklusive vinst av kapital enligt gällande regler.
Även bostadstillägg räknas som inkomst och avdrag görs för
förbehållsbeloppet (5 653 kr/månad för ensamstående 4 707 kr/månad
för gifta/sammanboende) samt boendekostnaden.
För att avgiften ska minska, i nuvarande taxekonstruktion, innebär det att
avgiftsutrymmet understiger maxtaxan. Maxtaxan är 2170 kr eller 90 % av
avgiftsutrymmet.
Förslaget innebär att vi i vårt avgiftssystem ska ändra beslutad konstruktion
för att minska reavinsteneffekter som sker i skattesystemet och
pensionsmyndighetens uträkning av bostadstillägg.
Detta medför ett omfattande merarbete och inhämtning av underlag för
uträkning av en sänkning av effekten av beskattning av kapital som görs av
annan myndighet. Manuell hantering och beräkning för varje individ måste
göras.
I nuvarande system påverkas endast avgiftsutrymmet under ett år då
reavinsten beskattas då vi inte tar hänsyn till innestående kapital vid
beräkning avgift.
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Förslag till beslut
Vård och omsorgsnämnden förslås beslutar att;
 Fortsätta med nuvarande avgiftsberäkning och avslå motionen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M).
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 beslutar att fortsätta med nuvarande
avgiftsberäkning och avslå motionen.
________________
Underlag:

Anmälan om motion från Sune Håkansson
Motion ang. utformning av taxorna inom äldreomsorgen
Författningssamlingen

Exp: Akten, förvaltningen, Sune Håkansson
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§ 49

Dnr 2021-000073 192

Besvarande av 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”
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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.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Annette Rydell (S), Agnetha
Wildros (S) och Christer Åkesson (S).
Yrkanden
Ordförande Sara Blixt (M) yrkar på att delge kommunstyrelsen följande
beslut:
1. Efter kommunjurist Julia Brorssons bifogade yttrande ser vård- och
omsorgsnämnden inget hinder för att återinföra fixarlaget men anser
att uppdraget bör åläggas annan nämnd.
2. För vård- och omsorgsnämndens del anses motionen besvarad.
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Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på ovan yrkanden och finner
att vård- och omsorgsnämnden bifaller desamma.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delge kommunstyrelsen följande:
1. Efter kommunjurist Julia Brorssons bifogade yttrande ser vård- och
omsorgsnämnden inget hinder för att återinföra fixarlaget men anser
att uppdraget bör åläggas annan nämnd.
1. För vård- och omsorgsnämndens del anses motionen besvarad.

________________
Bilaga: Yttrande Beslut-2021000073-VO-§ 31 från Julia Brorsson, kommunjurist

Exp: Akten, förvaltningen, kommunstyrelsen
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§ 50

Dnr 2021-000294 730

Krav på vaccination vid nyanställning
Sammanfattning
Personalutskottet beslutar 2022-01-11 att införa vaccinationsbevis för Covid vid
nyanställningar av personal, som arbetar nära patienter och omsorgstagare inom
Vård- och omsorgsförvaltning samt för verksamheter inom LSS. Berörda nämnder
har i uppdrag att i detalj specificera vilka personalkategorier som berörs av detta
beslut.

Bedömning
De personalgrupper som berörs inom Vård- och omsorgsförvaltningen samt
Socialförvaltningens Funktionsstöd är de som arbetar omvårdnadsnära.
Omvårdnadsnära arbete innebär personlig kontakt inom 2 meters avstånd under mer
en 15 minuter.
• Undersköterskor
• Vårdbiträden
• Vårdare
• Sjuksköterskor
• Arbetsterapeuter
• Fysioterapeuter/ sjukgymnaster
• Personliga assistenter
• Stödassistenter
• Stödpedagoger
• Boendestödjare
• Arbetshandledare
Medarbetare inom personlig assistans med PAN-anställning bör undantas krav på
vaccinationspass, då dessa personer anställs enligt brukarens eget önskemål.
Förvaltningarna har samrått i frågan. Fackliga organisationer har getts möjlighet att
delta i den riskbedömning som har utarbetats. Riskbedömningen tar upp hur
vaccinationspass kan komma att påverka såväl medarbetare som verksamheten i
stort. Risk och konsekvensanalys bifogas skrivelsen som bilaga 1.
Kravet på vaccinationspass bör vara kopplat till huruvida om Covid-19 klassas som
en samhällsfarlig sjukdom eller inte samt om Covid-19 lagen (Pandemilagen)förlängs.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslås besluta att;
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1. Följande yrkesgrupper inom vård- och omsorgsförvaltningen
omfattas av beslutet: undersköterska, vårdare, vårdbiträde,
sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/ sjukgymnast samt
2. Föreslå personalutskottet (PU) att vaccinationsbevis enbart ska gälla
under förutsättning att Covid-19 klassas som en samhällsfarlig
sjukdom och följa nationella beslut som fattas i frågan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Carina Aulin (SD), Pia
Zickbauer Svabre (S), Christer Åkesson (S), Johannes Chen (M) och
Marianne Thorell (L).
Propositionsordning
Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger två förslag till beslut
och det är tjänsteförslagen. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslagen
och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller desamma.

Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen beslutar att;
1. Följande yrkesgrupper inom vård- och omsorgsförvaltningen
omfattas av beslutet: undersköterska, vårdare, vårdbiträde,
sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/ sjukgymnast samt
2. Föreslå personalutskottet (PU) att vaccinationsbevis enbart ska gälla
under förutsättning att Covid-19 klassas som en samhällsfarlig
sjukdom och följa nationella beslut som fattas i frågan.
________________
Bilaga: Risk- och konsekvensanalys vaccinationsbevis

Exp: Akten, förvaltningen, personalutskottet
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§ 51

Dnr 2022-000045 047

Statsbidrag: Återhämtningsbonus 2022,
Äldreomsorgslyftet 2022 samt Motverka ensamhet
bland äldre och för ökad kvalitet i vården och
omsorgen om personer med demenssjukdom
Sammanfattning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2022 fördela medel
till landets kommuner. Förvaltningen ämnar söka följande stimulansmedel:
 Återhämtningsbonus 2022- Främja ett hållbart arbetsliv inom vård
och omsorg
 Äldreomsorgslyftet 2022
 Motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och
omsorgen om personer med demenssjukdom
Bedömning
 Återhämtningsbonus 2022
Förvaltningen avser utveckla befintliga arbetsmetoder och arbetssätt för att
långsiktigt stärka arbetsmiljön i enlighet med stadsbidragets anvisningar.
Summan som söks är tänkt att täcka merkostnader för etablering och
vidareutveckling av bemannings- och schemaprocesser. Inom hälso- och
sjukvårdsorganisationen är medlen tänkt att användas till nya arbetsmetoder
och arbetssätt inom den nya organisationsindelningen.
 Äldreomsorgslyftet 2022
Summa som rekvireras: 6 140 560 kr
Fortsatt arbetet med att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig
på arbetstid. Arbetet fortgår enligt tidigare upplägg.


Motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och
omsorgen om personer med demenssjukdom
Summa som rekvireras: 2 171 891 kr
Medlen är tänkt att användas till att utveckla mötesplatser och sociala
aktiviteter samt den uppsökande verksamheten för äldre personer. Dessutom
stärka den fasta omsorgskontaktens kompetens gällande demenssjukdom.
Planer finns även på att stärka dagverksamhet samt anhörigstöd till personer
med demenssjukdom.
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att föreslå KSAU att:
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-

Godkänna rekvirering samt ansökan för ovan nämnda stadsbidrag.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Annette Rydell (S) och Agnetha
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 beslutar att föreslå KSAU att
godkänna rekvirering samt ansökan för ovan nämnda stadsbidrag.
________________
Underlag:

Återrapportering av 2021 års statsbidrag i syfte att säkerställa en god vård
och omsorg av äldre personer
Äldreomsorgslyftet återrapportering

Exp: Förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen, ekonom Jane Wennerdahl Nilsson,
kommunstyrelsen
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§ 52

Dnr 2022-000011 739

Information från förvaltningen 2022
Sammanfattning
Kommunens nya MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering, Judith Moss
Månsson presenterar sig för nämnden.
Förvaltningschef Maria Appelskog informerar om:


Hur förvaltning ska förhålla sig till Covid-19 i nuläget.



Pågående flytt från Ågårdsbo.



Pågående flytt från Olsgården.



Uppdatering av processen med uppdrag 8 a, bemanningsprocessen,
schemaplanering och resurspass.

Verksamhetschef Maria Sevestedt informerar om:


Cafe/restaurang Vidablick, många förslag till ny verksamhet har
mottagits.



Ett metodrum för utbildning av personal skapas på Vidablick.



Resurspool med tillsvidareanställda undersköterskor startas upp i
maj.



Gemensam chef i beredskap med funktionsstöd från april.



Profilering av boendena, första uppstartsmöte har genomförts.



Aktiviteter fortsätter med fokus på utevistelse och salutogent
förhållningssätt.

Verksamhetschef Anna-Karin Åkesson informerar om:

Justerandes sign



Aktivitetssamordnare håller på att flyttas över.



God och nära vård- det stora projektet är nu mobil närvård.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Agnetha Wildros (S), Susanne
Petersson (C), Kerstin Johansson (L), Carina Aulin (SD), Christer Åkesson
(S), Pia Zickbauer Svabre (S) och Johannes Chen (M).
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 53

Dnr 2022-000003 739

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande delegationsbeslut föreligger inför sammanträdet:


Ordförandebeslut - avgifter och taxor



Beslut vård- och omsorgsnämnden 2022 – februari



Attestanslistor gäller fr.o.m 3 mars, 14 mars samt 15 april

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 54

Dnr 2022-000004 739

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Följande delgivningsärenden föreligger inför sammanträdet:


Tilläggsavtal Jiricom



Beslut-2022000082-KS-§ 32, Motion från Johan Grönblad (SD) om
djur inom äldreomsorgen



Protokoll förvaltningsövergripande samverkan - 2022-02-21



Beslut-2022000081-KS-§ 77, Stimulansmedel för teknik, kvalitet och
effektivitet med den äldre i fokus

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.
________________
Exp: Akten
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§ 55

Dnr 2022-000005 739

Övriga frågor
Sammanfattning
Kerstin Johansson (L) lyfter frågan om mikrofonerna i Kallingesalen och
önskar att de används till nästa sammanträde.
Christer Åkesson (S) lyfter frågan om att företrädare inte finns redovisade på
kallelsen till dagens sammanträde och önskar att det finns med igen på nästa
kallelse.
________________
Exp: Akten
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Bilaga
Internbudget 2022
VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN
Intäkter
Taxor och avgifter
Hemtjänst egen regi
Vobo egen regi
Avgifter hemtjänst
Avgifter säbo
Avgifter HSL
Avgifter larm
Hyror
Projektintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Budget 2022 jan-22

-104 336
-112 766
-9 884
-4 565
-315
-1 820
-15 655
-14 456
-6 257
-270 054

Förändring
Budget 2022 mar-22
budget 2022

184
184

-104 336
-112 766
-9 884
-4 565
-315
-1 820
-15 655
-14 272 Lägre intäkt statsbidrag "Säkerställa en god vård och omsorg av äldre".
-6 257
-269 870

Kostnader
320 890 Arvoden för förtroendevalda.

Personalkostnader

320 863

27

Lokalkostnader
Köp av hemtjänsttimmar
-varav egen regi
-varav extern regi

36 037
115 490
115 490

-362

35 675 Internhyra Vidablick.
115 490
115 490

Köp av platser, vård och o

146 294

-163

146 131

-varav egen regi
-varav extern regi
Larm
Tekniska hjälpmedel
Betalningsansvar
Inhyrd personal

146 294

-163

146 131

Projektkostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader
Avskrivningar
RESULTAT

2 804
11 648
50
360
1 622
28 923
664 091
2 427
73
396 537

Reducering m.a.a. lägre intäkt statsbidrag "Säkerställa en god vård och
omsorg av äldre".

2 804
11 648
50
360
-21
-519

-335

1 601

Reducering av privata LOV bolags del av statsbidrag "Säkerställa en god
vård och omsorg av äldre". Beräknad på kostnadsmassa.

28 923
663 572
2 427
73
396 202

100 NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMHET
Intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader

1 135
94
1 229

27
27

1 162 Arvoden för förtroendevalda.
94
1 256

RESULTAT

1 229

27

1 256

Budget 2022 jan-22

Förändring
Budget 2022 mar-22
budget 2022

3 914

3 914

2 195
6 109

2 195
6 109

472
19

472
19

6 600

6 600

-1 785
-1 785

-1 785
-1 785

Kostnader
Köp av hemtjänsttimmar
-varav egen regi
-varav extern regi

115 490
115 490

115 490
115 490

Köp av platser, vård och o

146 294

-163

146 131

-varav egen regi
-varav extern regi
Summa Kostnader

146 294

-163

146 131

261 784

-163

261 621

RESULTAT

259 999

-163

259 836

Internbudget 2022
VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN
500 VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Intäkter
Taxor och avgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader
Avskrivningar
Internränta
RESULTAT
501 VOLYMBUDGET HEMTJÄNSTTIMMAR
OCH BOENDEDYGN
Intäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

502 VOLYM/KVAL/FÖRBÄTR
Intäkter
Kostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader

250
250

250
250

RESULTAT

250

250

Personalkostnader

6 391

6 391

Övriga kostnader

6 596

6 596

12 987

12 987

77
2

77
2

13 066

13 066

503 KANSLI
Intäkter
Kostnader

Summa Kostnader
Avskrivningar
Internränta
RESULTAT

Reducering m.a.a. lägre intäkt statsbidrag "Säkerställa en god vård och
omsorg av äldre".

Internbudget 2022
VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN
504 FINASIERADE PROJEKT
Intäkter
Projektintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Budget 2022 jan-22

Förändring
Budget 2022 mar-22
budget 2022

-14 456

184

-14 272 Lägre intäkt statsbidrag "Säkerställa en god vård och omsorg av äldre".

-14 456

184

-14 272

1 622

-21

1 601

Kostnader
Projektkostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader
RESULTAT

1 622

-21

1 601

-12 834

163

-12 671

507 MYNDIGHET/HSL
Intäkter
Avgifter HSL

-315

Övriga intäkter

-110

-50

-160

Summa intäkter

-425

-50

-475

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Tekniska hjälpmedel
Betalningsansvar
Inhyrd personal
Övriga kostnader
Summa Kostnader
Avskrivningar
Internränta
RESULTAT
508 ÖVRIGT ORDINÄRT BOENDE
Intäkter
Taxor och avgifter
Avgifter hemtjänst
Avgifter larm
Hyror
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Larm
Övriga kostnader
Summa Kostnader
Avskrivningar
Internränta
RESULTAT

-315

49 046
1 438
11 648
50
360
6 968
69 510

49 046
1 438
11 648
50
360
6 968
69 510

124
5

124
5

69 214

Reducering av privata LOV bolags del av statsbidrag "Säkerställa en god
vård och omsorg av äldre". Beräknad på kostnadsmassa.

-50

69 164

-9 884
-1 820
-88
-100
-11 892

-9 884
-1 820
-88
-100
-11 892

22 949

22 949

2 609

2 609

2 272
3 036
30 866

2 272
3 036
30 866

588
17

588
17

19 579

19 579

Flytt av bugdet mellan verksamhet 507 och 511 då denna hamnade fel,
intäkt Cura.

Budget 2022 jan-22

Förändring
Budget 2022 mar-22
budget 2022

-104 336

-104 336

-104 336

-104 336

98 751

98 751

5 585
104 336

5 585
104 336

-112 766

-112 766

-112 766

-112 766

Personalkostnader

110 651

110 651

Lokalkostnader
Larm
Övriga kostnader
Summa Kostnader

2 115
112 766

2 115
112 766

Intäkter
Avgifter säbo
Hyror

-4 565
-15 567

-4 565
-15 567

Övriga intäkter

-4 262

50

-4 212

-24 394

50

-24 344

Internbudget 2022
VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN
509 HEMTJÄNST EGEN REGI
KONKURRENSUTSATT VERKSAMHET
Intäkter
Taxor och avgifter
Hemtjänst egen regi
Avgifter larm
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Larm
Övriga kostnader
Summa Kostnader
RESULTAT
510 SÄRKILT BOENDE EGEN REGI,
KONKURRENSUTSATT VERKSAMHET
Intäkter
Vobo egen regi
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader

RESULTAT
511 ÖVRIGT SÄRKILT BOENDE

Summa intäkter
Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Larm
Övriga kostnader
Summa Kostnader

28 026
31 990
532
2 034
62 582

-362

-362

Flytt av bugdet mellan verksamhet 507 och 511 då denna hamnade fel,
intäkt Cura.

28 026
31 628 Internhyra Vidablick.
532
2 034
62 220

Avskrivningar
Internränta

1 166
30

1 166
30

RESULTAT

39 384

-312

39 072

Kostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader

50
50

0
0

50
50

RESULTAT

50

0

50

530 UTBILDNING USK, ÄN
Intäkter

Sida

YTTRANDE

1(3)

Datum

2022-03-16

Bilaga

Julia Brorsson
julia.brorsson@ronneby.se

Yttrande motion ”Att fixarlagen återinförs” dnr VON
2021/073
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har i beslut den 23 februari 2022 § 31
återremitterat ärende om motion ”Att fixarlagen återinförs”, dnr VON
2021/073, till undertecknad för yttrande. Yttrandet är avgränsat till att beakta
kommunens möjlighet att fatta beslut i enlighet med motionen utifrån
lagstiftning om konkurrens och kommunal befogenhet.
Undertecknad gör bedömningen att kommunen enligt lag har möjlighet att
erbjuda vissa servicetjänster till personer över 68 år, samtidigt som kommunen
inte heller är skyldig att göra det. Kommunen har möjlighet att bestämma vilka
tjänster som ska erbjudas, till vilka som tjänsterna ska erbjudas och om det ska
ske i egen regi eller ej.
Bakgrund och bedömning
Motionen innebär att kommunen ska sälja specifika tjänster till kommunens
äldre invånare. Huvudregeln är att kommunen inte får konkurrera med privata
aktörer när det gäller t.ex. försäljning av varor och tjänster, enligt
konkurrenslagen (2008:579). Enligt konkurrenslagen ska dock kommunen
inte meddelas förbud mot försäljningen om den är försvarbar från allmän
synpunkt. När en annan lagstiftning ger kommunen rätt till försäljning av
varor/tjänster går den speciallagstiftningen före konkurrenslagen. Det innebär
att speciallagstiftningen medför att försäljningen anses försvarbar från allmän
synpunkt enligt konkurrenslagen.
Ett exempel på en lagstiftning som ger kommunen vissa möjligheter till
försäljning av varor/tjänster är lagen (2009:47) om kommunala befogenheter.
2 kap. 7 §
Kommuner får utan föregående individuell behovsprövning tillhandahålla
servicetjänster åt personer som fyllt 68 år.
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Med servicetjänster avses tjänster som är avsedda att förebygga skador,
olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad.
Bestämmelsen ovan innebär att konkurrenslagen inte utgör ett hinder för att
införa ”fixarlag” i kommunen som riktar sig till invånare över 68 år.

Vid införandet av 2 kap. 7 § lagen om kommunala befogenheter var det
angeläget att kommunerna skulle ha en laglig möjlighet att på ett enkelt sätt,
utan föregående behovsprövning, tillhandahålla servicetjänster för att
förebygga skador, olyckor och ohälsa hos äldre. Även om kommunen väljer
att erbjuda servicetjänster till äldre inskränker det inte kommunens skyldighet
att tillhandahålla hemtjänst enligt SoL. Vid en prövning enligt SoL kan det
inte anses att behovet är tillgodosett genom att kommunen erbjuder
servicetjänster. Den enskilde har därför alltid rätt att få en ansökan om
hemtjänst prövad som en biståndsansökan. En ansökan om bistånd enligt SoL
kan inte avslås med motiveringen att behovet kan tillgodoses genom köp av
servicetjänster åt äldre.
Med servicetjänster avses en rad olika tjänster. Det är inte möjligt att exakt
ange vad som kan utgöra servicetjänster. Det skall dock vara fråga om tjänster
eller uppgifter som en yngre, frisk person utan funktionshinder normalt kan
utföra själv, exempelvis byta glödlampor eller göra tunga lyft. I de fall
servicetjänsterna kan antas förebygga skador, olycksfall eller ohälsa, även
genom att på ett påtagligt sätt bidra till den enskildes psykiska eller fysiska
välbefinnande, har kommunen en möjlighet att erbjuda dem som
servicetjänster åt äldre.
Kommunen kan välja mellan att utföra tjänsterna i egen regi eller att anlita
någon. Att anlita någon annan innebär att lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling (LOU) ska tillämpas. Det kan nämnas att om kommunen
upphandlar tjänsten så kommer konkurrenssituationen för de privata företagen
troligtvis inte att förändras på annat sätt än att de får delta i kommunens
anbudsförfarande. I förarbetena till införandet av bestämmelsen har följande
antagande gjorts: Trots att de kommuner som väljer att utföra servicetjänster
åt äldre i egen regi kan komma att delvis konkurrera med privata företag torde
denna konkurrens inte beröra de privata företagens viktigaste kundgrupper.1
Ett beslut om att erbjuda servicetjänster år personer över 68 år innebär att alla
kommunmedlemmar över en viss ålder har 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,
enligt 2 kap. 8 § lagen om kommunala befogenheter.
Sammanfattningsvis är 2 kap. 7 § lagen om kommunala befogenheter
tillämplig på förslaget i motionen. Bestämmelsen är en speciallagstiftning i
förhållande till konkurrenslagen. Min bedömning är att kommunen enligt lag
1

Prop. 2005/06:115 s 151.

Ronneby kommun

Datum

Sida

2022-03-16

3(3)

har möjlighet att erbjuda vissa servicetjänster till personer över 68 år,
samtidigt som kommunen inte heller är skyldig att göra det. Kommunen har
möjlighet att bestämma vilka tjänster som ska erbjudas, till vilka som
tjänsterna ska erbjudas och om det ska ske i egen regi eller ej.

Julia Brorsson
Kommunjurist

Bilaga

Bilaga 1
Vaccinationsbevis vid nyanställning
Yrkesgrupper som berörs inom Vård- och omsorgsförvaltningen och Socialförvaltningens
funktionsstöd är personal som arbetar omvårdnadsnära.











Undersköterskor
Vårdbiträden
Vårdare
Sjuksköterskor
Arbetsterapeuter
Fysioterapeuter
Personliga assistenter
Stödassistenter
Stödpedagoger
Arbetshandledare

Medarbetare inom personlig assistans med PAN-anställning bör undantas krav på vaccinationspass,
då dessa personer anställs enligt brukarens eget önskemål.
Risk- och konsekvensanalys
Risk

Sannolikhet/
allvarlighetsgrad

Svårt att rekrytera,
minskat
3 x 4 = 12
rekryteringsunderlag

Ekonomi
Ojämlika
anställningsförhållanden

Kontrollerande
arbetsgivare.

3 x 2= 6
4x2=8

4 x 3= 12

Konsekvens

Åtgärd

Ansvarig

Uteblivna insatser
Sänkt kvalitet.
Ökad
arbetsbelastning,
befintliga
medarbetare.

Tydliggöra
rollfördelning i
befintlig
verksamhet.

FC
VC

Övertidsersättning
Vi gör skillnad på
medarbetare,
befintlig personal
och ny anställd får
olika villkor för
anställning.

Åtgärd enligt ovan.
Alt. 1, ej införa
vaccinationspass.

Personlig integritet
hotas.

AG är tydlig vid
rekrytering vilka
krav som ställs
med
vaccinationspass.

Anställa personer
för
serviceuppgifter,
utan vårdnära
kontakt.

Alt. 2, införa
vaccinationspass,
omfördela
arbetsuppgifter.
Vaccinerade kan
arbeta
omvårdnadsnära.

Bilaga 1

Diskriminering

2x2=4

Hantering av
personuppgifter

4 x 3 = 12

Att vi inte minskar
smittspridningen

Falsk trygghet

Vi påtvingar
individer att uppge
hälsotillstånd vid
nyanställning. Det
finns individer som
av medicinska skäl
ej uppmanas att
vaccinera sig.
Hur hanteras
uppgifter om
vaccinationsstatus?
Saknas rutin för
hur hantera
uppgiften.
Timingen med
vaccinationspass
kommer sent i
pandemin. FHM
har öppnat upp för
att skrivna ned
allvarlighetsgraden
på Covid-19 och
ev. kommer den ej
klassas som
samhällsfarlig
sjukdom efter
rådande smittvåg.

Åtgärd enligt ovan.
Personen kan välja
att inte gå vidare
med rekryteringen.

Personal emellan
och personalbrukare/ kund för
smittan vidare.

Krävs fortfarande
andra
kompletterande
åtgärder,
följsamhet basal
hygien, social
distansering.

Tydliga rutiner hur
personuppgifterna
ska hanteras.

Vi följer
rekommendationer
från FHM och den
evidens om vaccins
verkan gällande
smittspridning.

Ronneby 2022-01-31
Jessica Masmanidou, verksamhetschef Funktionsstöd
Karl Palm, verksamhetschef Vård-och Omsorgsförvaltningen
Maria Sevestedt, verksamhetschef Vård-och Omsorgsförvaltningen
Anna-Karin Åkesson, verksamhetschef Vård-och Omsorgsförvaltningen
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