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§ 90 Dnr 2020-000011 739 

Fastställande av dagordning 
 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med 
tilläggsärende, punkt 20 på dagordningen; Ansökan om jämkning för dubbla 
boendekostnader. 
________________ 
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§ 91 Dnr 2020-000013 739 

Val av justerare 
 

Beslut  

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Annette Rydell (S) att jämte 
ordföranden justera dagens protokoll. Justering sker den 31 augusti kl. 10.00 
________________ 
 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
7(39) 

2020-08-26  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 92 Dnr 2020-000207 041 

Revidering av äskanden - LOV- särskilt boende 
 

Sammanfattning  
 Beräkning som togs fram juni 2020, revideras efter kontroll av tidigare 
beräkning. Vid omräkning av boendeenheternas befintliga budget som 
gjordes i juni 2020 inkluderades även korttids boende. Det medför att Lov 
budgeten revideras till ett lägre belopp och därmed krävs ett högre äskande.  

Förslag till beslut 
 Att vård- och omsorgsnämnden beslutar att äska utifrån förvaltningens 
förslag för 2021.   

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

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämndens beslutar 
att nämndens beslut om äskanden den 2020-06-17 § 75 ska kvarstå.  
Annette Rydell (S) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar att äska 
enligt till denna paragraf bilagt tjänstemannaförslag.     

Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och 
finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.   
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på Annette Rydells (S) 
yrkande och finner att Vård- och omsorgsnämnden avslår detsamma. 
 
Omröstning begärs och följande beslutsordning fastställs: 
De som önskar bifalla Anders Lunds (M) yrkande röstar ja. 
De som önskar bifalla Annette Rydells (S) yrkande röstar nej.   

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges åtta (8) ja-röster och 
fem (5) nej-röster varefter ordföranden finner att Vård- och 
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omsorgsnämnden beslutar i enlighet med ordförande Anders Lunds (M) 
yrkande.  

Namn Ja Nej Avstår 

Anders Lund (M) X   

Susanne Petersson (C) X   

Annette Rydell (S)  X  

Ingrid Carlsson (M) X   

Rickard Evaldsson (M) X   

Marianne Thorell (L)* X   

Börje Johansson (S)  X  

Agnetha Wildros (S)  X  

Christer Åkesson (S)  X  

Mohammed Teeti (V)  X  

Carina Aulin (SD) X   

Yvonne Olsson (SD)* X   

Sandra Bergkvist (SD) X   

Totalt 8 5  
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslutar att nämndens beslut om äskanden den 
2020-06-17 § 75 ska kvarstå. 

Reservation  

Annette Rydell (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt eget 
yrkande.  

Agnetha Wildros (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette 
Rydells (S) yrkande.  

Christer Åkesson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette 
Rydells (S) yrkande.  

Börje Johansson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette 
Rydells (S) yrkande.  

Mohammed Teeti (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till 
Annette Rydells (S) yrkande. 
________________ 
Bilaga 1: Bilagor nämnden budget 2021 
Exp:  
Ekonomienheten 
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§ 93 Dnr 2020-000061 040 

Anslagsförbrukning 
 

Sammanfattning  
 Tf Förvaltningschef Carina Ringtun och Jane Wennerdahl-Nilsson föredrar 
ärendet. 
Föreligger anslagsförbrukning för Vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter för perioden juli-20 enligt bilaga.    

Förslag till beslut 
 Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.  

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

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att notera informationen till protokollet.      

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

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Bilaga 2: Anslagsförbrukning VoN 202007 
Exp: 
Ekonomienheten 
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§ 94 Dnr 2020-000201 730 

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden 
 

Sammanfattning  
Föreligger förslag om ny Delegationsordning för Vård- och 
omsorgsnämnden. Utöver namnändringar föreslås inga justeringar jämfört 
med tidigare delegationsordning 
Förvaltningschefens delegation delges nämnden för kännedom.      

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 
fastställer delegationsordning enligt bilaga 3 samt noterar 
förvaltningschefens delegation till protokollet.     

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

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa delegationsordning enligt 
bilaga 3 samt noterar förvaltningschefens delegation till protokollet. 
________________ 
Bilaga 3: Delegationsordning Vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga 4: Förvaltningschefens delegation 
Exp: 
T f förvaltningschef, Carina Ringtun 
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§ 95 Dnr 2020-000033 730 

Internkontrollplan 2020 
 

Sammanfattning  
Förslag till internkontrollplan fastställdes 2020-02-26 § 7 Vård och 
omsorgsnämnden beslutar att förvaltningen ska återkomma med 
delredovisning i augusti 2020 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2020-05-27 § 60 godkänna att 
förvaltningen avviker från beslutad tidsplan avseende internkontrollplan 
utefter rådande omständigheter med hänvisning till Covid-19.   

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 föreliggande yrkande 
och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Katarina Losell 
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§ 96 Dnr 2020-000153 730 

Redovisning: Konsekvensanalys av omorganisation av 
Höstsol 
 

Sammanfattning  
 Nämnden gav i uppdrag till förvaltningschefen för vård- och 
omsorgsförvaltningen 2020-05-27 att till nämnden i augusti redovisa en 
konsekvensanalys av omorganisation av Höstsol. TF verksamhetschef har 
gjort en omsorgsfull granskning av Höstsol. Det finns två frågeställningar 
som har varit relevanta i ärendet att analysera. 
 
Hur välbelagt är Höstsol under årets två första kvartal? 
Om inte Höstsol erbjuder palliativ vård, hur mycket resurser behöver 
tillföras hemtjänsten samt hälso-och sjukvården?  
 
Under årets två första kvartal 2020 har Höstsols fyra platser varit belagda i 
följande ordning; i januari månad var 99 dygn belagda av 124 utförbara, i 
februari månad var 48 dygn belagda av 116 utförbara, i mars månad var 97 
dygn belagda av 124 utförbara, i april månad var 114 dygn belagda av 120 
utförbara, i maj månad var 95 dygn belagda av 124 utförbara, i juni månad 
var 61 dygn belagda av 124 utförbara. 
  
De undersköterskor som idag arbetar på Höstsol växlar från verksamhet 
boende till verksamhet HSL. Hälso och sjukvårdsorganisationen skapar ett 
palliativt team som i en tidig fas kommer till den enskilde i hemmet. 
 
Konsekvensen av en omorganisation av Höstsol är att den ger den enskilde i 
större omfattning trygghet i det ordinära hemmet, samt att hela vård och 
omsorgsförvaltningen får ta del av Höstsols undersköterskors 
specialistkompetens.  

Bedömning 
 Nämnden gav i uppdrag till förvaltningschefen för vård- och 
omsorgsförvaltningen 2020-05-27 att till nämnden i augusti redovisa en 
konsekvensanalys av omorganisation av Höstsol. TF verksamhetschef har 
gjort en omsorgsfull granskning av Höstsol. Det finns två frågeställningar 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
14(39) 

2020-08-26  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

som har varit relevanta i ärendet att analysera. 
 
Hur välbelagt är Höstsol under årets två första kvartal? 
Om inte Höstsol erbjuder palliativ vård, hur mycket resurser behöver 
tillföras hemtjänsten samt hälso-och sjukvården?  
 
Organisationen för vård- och omsorg av Palliativa patienter i Ronneby 
kommun 
Palliativa patienter som kommer till Höstsol eller vårdas i hemmet, är i 
behov av avancerad medicinsk vård och omsorg, samt olika form av stöd, 
dels för patienten men även anhöriga. Individer är olika i alla åldrar, i 
egenskap av sociala och ´kulturella bakgrunder. 
 
Under årets två första kvartal 2020 har Höstsols fyra platser varit belagda i 
följande ordning; i januari månad var 99 dygn belagda av 124 utförbara, i 
februari månad var 48 dygn belagda av 116 utförbara, i mars månad var 97 
dygn belagda av 124 utförbara, i april månad var 114 dygn belagda av 120 
utförbara, i maj månad var 95 dygn belagda av 124 utförbara, i juni månad 
var 61 dygn belagda av 124 utförbara. 
 
Bakgrund 
Planeringen för den enskilde sätts igång vid en palliativ diagnos, inom sluten 
vården. Det kan förekomma att den enskilde kommer i ett tidigt skede till 
Höstsol och att vårtiden blir långvarig. Det är osäkert om den enskilde fått 
tillräckligt med korrekt information om möjligheten att få återgå till hemmet. 
Det förekommer också att den enskilde flyttar till Höstsol de sista dagarna i 
livet när hemsituationen blir ohållbar. Specialistkompetens i palliativ 
vård/vård i livets slutskede saknas till viss del av vårdpersonalen i 
hemtjänsten. 
 
Mål 
Medborgare i Ronneby kommun med en palliativ diagnos ska i största 
möjliga mån vårdas i sitt hem, få tillgodosett medicinska och sociala insatser 
utförda av kompetent vårdpersonal. Den enskilde och dess anhöriga ska 
kunna känna sig trygga och att all vård planeras utifrån den enskildes behov.  
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Den enskilde med en palliativ diagnos ska vårdas i sitt hem. De 
undersköterskor som idag arbetar på Höstsol växlar från verksamhet boende 
till verksamhet HSL. Hälso och sjukvårdsorganisationen skapar ett palliativt 
team som i en tidig fas kommer till den enskilde i hemmet. Uppdraget för det 
palliativa teamet kommer att tillsammans med patientansvarig sjuksköterska 
PAS sköta, stötta, och finnas till för den palliativa patienten i hemmet samt 
att kompetens höja undersköterskorna i vård och omsorgsverksamheten. 
Slutligen kommer det att finnas ett behov att få tillgå en vårdplats på 
korttidsenheten Vidablick utifrån hur den enskildes situation ser ut. Den 
enskilde kommer att fortsätta vårdas av palliativa teamet samma som i det 
ordinära hemmet. 
 
För att kunna utveckla och stärka den palliativa vården i Ronneby kommun 
behöver verksamheten använda den kompetens som finns inom vård och 
omsorgsförvaltningen. Att i en tidig fas samordna individuell plan SIP för 
den enskilde vid en palliativ diagnos med tydlig information till både den 
enskilde och anhörig. Att alla professioner inom verksamheten arbetar för 
den enskilde ska vårdas i det ordinära hemmet. Att förbättra samverkan 
mellan SOL och HSL samt inom sluten vården. 
 
Konsekvensen av en omorganisation av Höstsol är att den ger den enskilde i 
större omfattning trygghet i det ordinära hemmet, samt att hela vård- och 
omsorgsförvaltningen får ta del av Höstsols undersköterskors 
specialistkompetens.  

Förslag till beslut 
 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 
Att palliativa patienter/vårdtagare vårdas i hemmet  
Att ett palliativt team utformas av de undersköterskor som idag arbetar på 
Höstsol  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Annette Rydell (S), 
Carina Aulin (SD), Christer Åkesson (S) och Agnetha Wildros (S).  

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

- att remittera frågan till Kommunala pensionärsrådet.  
- att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram organisation- och 

budgetförslag i samråd med personalen på höstsol.       
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Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 
och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar  

- att remittera frågan till Kommunala pensionärsrådet.  
- att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram organisation och 

budgetförslag i samråd med personalen på höstsol. 
________________ 
Exp: 
Representanter för Kommunala pensionärsrådet 
T f verksamhetschef, Kerstin Persson Gren 
T f förvaltningschef, Carina Ringtun 
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§ 97 Dnr 2020-000154 730 

Förslag på riktlinjer för biståndsbedömning till vård- 
och omsorgsboende  
 

Sammanfattning  
 Nämnden gav i uppdrag till förvaltningschefen för vård- och 
omsorgsförvaltningen 2020-05-27 att återkomma i augusti med förslag på 
riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende.  
 
Vid bedömning av behov av vård- och omsorgsboende utgår 
biståndshandläggarna i dagsläget från följande i samlad bedömning: 
*Att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt 
*Att otrygghet inte kan tillgodoses på annat sätt 
*Det sociala behovet inte kan tillgodoses på annat sätt 
*Det fysiska behovet inte kan tillgodoses på annat sätt 
*Att alla resurser är uttömda för att kunna bo kvar i sitt ordinära boende. 
Med detta menas att hemtjänst, dagverksamhet och växelvård inte är 
tillräckliga insatser.  
*Att det blir billigare kostnadsmässigt med vård- och omsorgsboende när 
hemtjänsttimmar överstiger 26,4timmar (KPB 2019) per vecka.  
 
När frågan ställts till två närliggande kommuner om de har skriva riktlinjer 
gällande bedömning av vård- och omsorgsboende blir svaret nej. Dessa två 
kommuner utgår från i stort sett samma kriterier som Ronneby kommuns 
biståndshandläggare. För att kunna ytterligare titta på kriterier och hitta 
domar som kan vara vägledande bör förvaltningen arbeta med förslag till 
riktlinjer under hösten 2020 och återrapportera till nämnd i december månad.     

Bedömning 
 Nämnden gav i uppdrag till förvaltningschefen för vård- och 
omsorgsförvaltningen 2020-05-27 att återkomma i augusti med förslag på 
riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende. Kvalitets- 
och verksamhetsutvecklare som under myndighetschefens semester varit 
ansvarig för dennes område har tittat över hur det i dagsläget fungerar i 
förvaltningen samt gjort en omvärldsanalys i två närliggande kommuner.  
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Vid bedömning av behov av vård- och omsorgsboende utgår 
biståndshandläggarna i dagsläget från följande i samlad bedömning: 
*Att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt 
*Att otrygghet inte kan tillgodoses på annat sätt 
*Det sociala behovet inte kan tillgodoses på annat sätt 
*Det fysiska behovet inte kan tillgodoses på annat sätt 
*Att alla resurser är uttömda för att kunna bo kvar i sitt ordinära boende. 
Med detta menas att hemtjänst, dagverksamhet och växelvård inte är 
tillräckliga insatser.  
*Att det blir billigare kostnadsmässigt med vård- och omsorgsboende när 
hemtjänsttimmar överstiger 26,4 timmar (KPB 2019) per vecka.  
 
När frågan ställts till två närliggande kommuner om de har skrivna riktlinjer 
gällande biståndsbedömning av vård- och omsorgsboende blir svaret nej. 
Dessa två kommuner utgår från i stort sett samma kriterier som Ronneby 
kommuns biståndshandläggare. För att kunna ytterligare titta på kriterier och 
hitta domar som kan vara vägledande bör förvaltningen arbeta med förslag 
till riktlinjer under hösten 2020 och återrapportera till nämnd i december 
månad.    

Förslag till beslut 
 Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta   
Att vård- och omsorgsförvaltningen återkommer med förslag på riktlinjer 
gällande biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende i december 
månad.   

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

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på föreliggande yrkande 
och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       
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Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att vård- och omsorgsförvaltningen 
återkommer med förslag på riktlinjer gällande biståndsbedömning till vård- 
och omsorgsboende i december månad. 
________________ 
Exp: 
LOV-samordnare, Annette Timan 
Kvalitetsutvecklare, Bodil Evaldsson 
 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(39) 

2020-08-26  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 98 Dnr 2020-000156 730 

Utredning om att verksamheten själva skriver kontrakt 
med hyresgäster i offentligt drivna boenden 
 

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsförvaltningen har initierat förhandling med Ronnebyhus 
om att själva hantera hyreskontrakt för boenden i Ronnebyhus fastigheter. 
Ett möte har hållits och Ronnebyhus kallar till nästa möte. 
Vård- och Omsorgsnämnden betalar i dag en blockhyra för biytor på 
samtliga boenden. Hanteringen av hyrorna i Ronnebyhus fastigheter sköts av 
Ronnebyhus.  
Den delen vill Vård- och Omsorgsnämnden sköta själva i samma process 
som görs på Vidablick, som ägs av Tekniska förvaltningen på Ronneby 
kommun. 
Anledningen till att en förändring av hyreshanteringen måste ske är att vi nu 
har en privat entreprenör, Attendo, som utifrån Lagen om valfrihet (LOV) 
har lagt in sina kostnader för biytor i hyran för sina boende. Eftersom Vård- 
och Omsorgsnämnden har en extra post för blockhyra, skulle Attendo kunna 
kräva att få betalt för blockhyra från kommunen utifrån LOV. 
Hyran och villkoren i hyresavtalen kan också påverkas om Vård- och 
Omsorgsnämnden hanterar hyreskontrakten.   
 
Bedömning 
När det gäller förhandlingen kring hyresnivån på blockhyran så är det troligt 
att blockhyran blir lägre när Ronnebyhus inte behöver hantera 
hyreskontrakten för våra boenden. 

Beslutsförslag 
Att Vård- och omsorgsnämnden beslutar om att fortsätta processen med 
Ronnebyhus angående förhandling om blockhyror och hyresprocessen för 
boenden och återkomma när förhandlingen är påbörjad med förslag om 
hyresnivå och hantering.      

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Annette Rydell (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 föreliggande yrkande 
och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
T f förvaltningschef, Carina Ringtun 
Lokalstrateg, Hanna Bodesund 
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§ 99 Dnr 2020-000157 730 

Redovisning: Kartläggning av hyresnivån på vård- och 
omsorgsboende i offentlig regi  
 

Sammanfattning  
 

 
      

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 föreliggande yrkande 
och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
T f förvaltningschef, Carina Ringtun 
Lokalstrateg, Hanna Bodesund 
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§ 100 Dnr 2020-000158 730 

Redovisning av förslag till nya blockhyresavtal  
 

Sammanfattning  
 Vård- och omsorgsnämnden har inlett kontakt med Ronnebyhus angående 
översyn av blockhyresavtal och hantering av hyreskontrakt. 
Avsikten är att Vård- och omsorgsförvaltningen själva ska sköta uthyrning 
av lägenheter på särskilt boende. Anledningen finns beskriven i ärende nr 9 
på Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 200826. Därmed har Vård- 
och omsorgsnämnden krav på att blockhyran ska omförhandlas. Ronnebyhus 
kommer att kalla till ett möte efter sommaren 2020.  

Bedömning 
 Bedömningen är att blockhyreskostnaden ska gå ner och att hanteringen av 
hyreskontrakt ska hanteras av Vård- och omsorgsförvaltningen.   

Förslag till beslut 
 Att Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att omförhandla 
blockhyresavtal och återkommer med förslag till nytt avtal.  

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 föreliggande yrkande 
och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
T f förvaltningschef, Carina Ringtun 
Lokalstrateg, Hanna Bodesund 
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§ 101 Dnr 2020-000202 739 

Förslag till beslut om att begära utdrag ur 
belastningsregistret vid annonsering av tjänster 
 

Sammanfattning  
 Utifrån lagstiftning Lag (1998:620) om belastningsregister samt förordning 
(1999:1134) om belastningsregister kan vissa verksamheter (psykiatri, vård 
av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdomar eller tvångsvård av 
missbrukare) begära ut uppgifter från polisens belastningsregister vid 
nyanställning av personal. För personal som arbetar inom vård- och omsorg 
finns ingen reglering i lagen. 
Vård- och omsorgsnämnden kan dock begära registerutdrag i den mån 
verksamheten träffas av bestämmelsen i 11§ 5p. registerförordning, men 
utöver det saknas legala möjligheter. Det som står till buds är således 
möjligheten att som ett led i rekryteringen införa krav på att uppvisa ett 
utdrag ut belastningsregistret.  
En utredning i riksdagen pågår om att det ska vara förbjudet för arbetsgivare 
att utan författningsstöd begära att en arbetssökande ska visa upp eller 
överlämna ett utdrag ut belastningsregistret. Frågan har dock inte behandlats 
av riksdagen.   

Bedömning 
 Nämnden kan alltså utan författningsstöd besluta om att all nyanställd 
personal inom förvaltningen ska visa utdrag ur belastningsregistret, men 
måste då i platsannonsen uppge att den sökande som får tjänsten ska uppvisa 
utdrag ur belastningsregistret. Det bör också undersökas vad som ska stå i 
belastningsregistret. Idag finns riktlinjer för vilka brott som anges i de 
register som gäller fastställda verksamheter som Skola eller barnomsorg, 
LSS, HVB hem, Försäkringsförmedlare, Föreningar, där personen ska arbeta 
med barn, utlandsändamål. För personal inom vård-och omsorg finns inget 
krav och därmed ingen riktlinje kring vilka brott som ska anges. Nämnden 
kanske ska beakta och invänta vad utredningen som pågår i riksdagen säger 
om rätten att begära utdrag. Om nämnden beslutar att införa kravet på utdrag 
ur belastningsregistret, ska beslutet föregås av en MBL förhandling.  

Förslag till beslut 
 Att Vård- och omsorgsnämnden avvaktar vad utredning kring rätten att 
begära utdrag ut belastningsregistret utan författningsstöd kommer fram till 
och utifrån det beslut som kommer ta upp frågan igen.   
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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 ger 
förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till nämnden i september med 
förslag till riktlinjer för begäran av utdrag ur belastningsregister.  
Annette Rydell (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget     

Propositionsordning 
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och 
finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.    
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på Annette Rydells (S) 
förslag och finner att Vård- och omsorgsnämnden avslår detsamma. 
 
Omröstning begärs och följande beslutsordning fastställs: 
De som önskar bifalla Anders Lunds (M) yrkande röstar ja. 
De som önskar bifalla Annette Rydells (S) yrkande röstar nej.   

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges åtta (8) ja-röster och 
fem (5) nej-röster varefter ordföranden finner att Vård- och 
omsorgsnämnden beslutar i enlighet med ordförande Anders Lunds (M) 
yrkande.  

Namn Ja Nej Avstår 

Anders Lund (M) X   

Susanne Petersson (C) X   

Annette Rydell (S)  X  

Ingrid Carlsson (M) X   

Rickard Evaldsson (M) X   

Marianne Thorell (L)* X   

Börje Johansson (S)  X  

Agnetha Wildros (S)  X  

Christer Åkesson (S)  X  
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Mohammed Teeti (V)  X  

Carina Aulin (SD) X   

Yvonne Olsson (SD)* X   

Sandra Bergkvist (SD) X   

Totalt 8 5  

  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma 
till nämnden i september med förslag till riktlinjer för begäran av utdrag ur 
belastningsregister.  

Reservation  

Annette Rydell (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt eget 
yrkande.  

Agnetha Wildros (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette 
Rydells (S) yrkande.  

Christer Åkesson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette 
Rydells (S) yrkande.  

Börje Johansson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette 
Rydells (S) yrkande.  

Mohammed Teeti (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till 
Annette Rydells (S) yrkande. 
________________ 
Exp: 
T f förvaltningschef, Carina Ringtun 
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§ 102 Dnr 2020-000162 739 

Uppföljning av 2018 års granskningar 
 

Sammanfattning  
 Vård- och omsorgsnämnden har fyra olika områden som har granskats och 
som ska åtgärdas.  
Integrationsstrategi. Det finns inte någon handlingsplan klar för Vård- och 
omsorgsnämnden. En arbetsgrupp finns inom förvaltningen som har ett 
utkast klart. På grund av coronapandemin har arbetet avstannat. 
Förvaltningen återkommer till nämnden i september med en handlingsplan 
utifrån Ronneby kommuns Integrationsstrategi. 
Sociala medier. Uppdraget är inte hanterat men kommer att göras klart under 
hösten 2020. 
Upphandlingsprocessen. Arbetet är påbörjat och kan slutföras inom kort.  
Styrning och ledning. Av fyra områden inom styrning och ledning är tre 
klara och ett område är nästan klart och kommer att redovisa som klart under 
hösten 2020.  

Bedömning 
 Förvaltningen har arbetat med de områden som beskrivs, men har på grund 
av chefsbyten och coronapandemin inte hunnit att hantera alla områden klart. 
Under hösten 2020 ska samtliga åtgärder vara klara för redovisning.  

Förslag till beslut 
 Att Vård- och omsorgsnämnden har fått information om läget när det gäller 
uppföljning av 2018 års granskningar, och förväntar sig resterande 
redovisning under hösten 2020.  

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

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar Vård- och omsorgsnämnden lämnar 
följande svar: 
Vård- och omsorgsnämnden har fyra olika områden som har granskats och 
som ska åtgärdas.  
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- Integrationsstrategi: Det finns inte någon handlingsplan klar för 
Vård- och omsorgsnämnden. En arbetsgrupp finns inom 
förvaltningen som har ett utkast klart. På grund av coronapandemin 
har arbetet avstannat. Förvaltningen återkommer till nämnden i 
september med en handlingsplan utifrån Ronneby kommuns 
Integrationsstrategi. 

- Sociala medier: Uppdraget är inte hanterat men kommer att göras 
klart under hösten 2020. 

- Upphandlingsprocessen: Arbetet är påbörjat och kan slutföras inom 
kort.  

- Styrning och ledning: Av fyra områden inom styrning och ledning är 
tre klara och ett område är nästan klart och kommer att redovisa som 
klart under hösten 2020. 

Förvaltningen har arbetat med de områden som beskrivs, men har på grund 
av chefsbyten och coronapandemin inte hunnit att hantera alla områden klart. 
Under hösten 2020 ska samtliga åtgärder vara klara för redovisning. 

 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att i övrigt notera informationen till protokollet.    

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

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna följande svar: 
 
Vård- och omsorgsnämnden har fyra olika områden som har granskats och 
som ska åtgärdas.  

- Integrationsstrategi: Det finns inte någon handlingsplan klar för 
Vård- och omsorgsnämnden. En arbetsgrupp finns inom 
förvaltningen som har ett utkast klart. På grund av coronapandemin 
har arbetet avstannat. Förvaltningen återkommer till nämnden i 
september med en handlingsplan utifrån Ronneby kommuns 
Integrationsstrategi. 
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- Sociala medier: Uppdraget är inte hanterat men kommer att göras 
klart under hösten 2020. 

- Upphandlingsprocessen: Arbetet är påbörjat och kan slutföras inom 
kort.  

- Styrning och ledning: Av fyra områden inom styrning och ledning är 
tre klara och ett område är nästan klart och kommer att redovisa som 
klart under hösten 2020. 

Förvaltningen har arbetat med de områden som beskrivs, men har på grund 
av chefsbyten och coronapandemin inte hunnit att hantera alla områden klart. 
Under hösten 2020 ska samtliga åtgärder vara klara för redovisning. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i övrigt notera informationen till 
protokollet. 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna 
T f förvaltningschef, Carina Ringtun 
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§ 103 Dnr 2020-000192 730 

Återrapportering utifrån extra nämnd 2020-07-13 § 89 
Pandemiplanering 
 

Sammanfattning  
 Förvaltningen har ett covid-19 team sen mars 2020. Teamet består av några 
enhetschefer, Mas, verksamhetschefer och personalplanerare. Under tiden 
från mars till dags datum har gruppen arbetat fram strategier för hur 
pandemin ska hanteras i förvaltningen. På Vård- och omsorgsnämndens 
sammanträde 2020-07-13 beslutades om åtgärder, som delvis redan var 
åtgärdade, men som här redovisas. 
Att ge verksamheten i uppdrag att arbeta sektorindelat. Verksamheten 
arbetar medvetet med att undvika att personal flyttas runt för mycket. 
Begränsningen är stor och vid smitta arbetar personalen utifrån kohortvård.   
Att förvaltningschefen får i uppdrag att inrätta en koordinatorfunktion för 
alla frågor gällande pandemi. En koordinator är tillsatt. 
Att alla interna möten i verksamheten ska ske digitalt. Beslut om undantag 
fattas av förvaltningschef eller ordförande. Beslut om undantag ska 
återrapporteras till Vård- och omsorgsnämnden. Möten med få personer kan 
hållas fysiskt med avstånd. Covid-19 teamet träffas fysiskt i stor lokal med 
stora avstånd. Alla övriga möten sker digitalt sen pandemin började. 
Att omgående verkställa beslut om att dela på service och 
omvårdnadstjänster. Den frågan utreds sen i våras och kommer att 
rapporteras senare i höst. Servicetjänster finns till viss del nu under 
pandemin. 
Att ge förvaltningschefen i uppdrag att intensifiera arbetet med 
personalrekrytering. Extra personalrekrytering har pågått under pandemin. 
Efter nämnden beslut har ytterligare 22 personer anställt extra. Kostnaden 
för dessa ligger på covidkontot. 
Att förvaltningschefen får i uppdrag att under pandemin samverka med 
Arbetsmarknadsenheten och berörda näringsidkare för att avlasta 
omsorgspersonal med inköp och servicetjänster. Förvaltningen har sen 
tidigare fått hjälp av Arbetsmarknadsenheten för ärenden och transporter av 
exempelvis prover och skyddsmaterial. När det gäller näringsidkare har vi 
sen tidigare haft kontakt med dessa. 
att personal regelbundet ska utbildas i basal hygien och användande av 
skyddsmaterial. All personal har genomgått utbildning i början av pandemin. 
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Nu får samtlig personal inklusive enhetschefer utbildning i kohortvård och 
basal hygien igen. 
Att förvaltningschefen får i uppdrag att identifiera risksituationer utifrån 
personalens arbetsmiljö. Arbetet pågår och redovisas senast 31/8-20. 
Att förvaltningschefen får i uppdrag att omgående undersöka möjligheten att 
visstidsanställa timvikarier fram till årsskiftet för en tryggare anställning och 
minska risken för stor personalomsättning samt heltid som norm. All tjänster 
prövas utifrån beslutet i Ks om dispenser för anställningar. En generösare 
hållning gäller för förvaltningen i nuläget. 
Att förvaltningschefen får i uppdrag att utreda möjligheten att begära utdrag 
ur polisregistret vid anställning. Frågan är utredd, se nämndens punkt 12 
(2020-000202).    

Bedömning 
 Förvaltningen har en god plan och är bra förberedda för eventuell smitta.  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Carina Aulin (SD), 
Agnetha Wildros (S), Mohammed Teeti (V), Annette Rydell (S), Ingrid 
Carlsson (M) och Marianne Thorell (L). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att notera återrapporteringen till protokollet.     

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

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera återrapporteringen till 
protokollet. 
________________ 
Exp: 
T f förvaltningschef, Carina Ringtun 
Enhetschef, Niklas Hörsing 
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§ 104 Dnr 2020-000056 739 

Seniordagen 2020 
 

Sammanfattning  
Vård- och omsorgsnämnden har följt utvecklingen avseende Covid-19 
pandemin. Eftersom smittspridning fortfarande förekommer tas frågan upp 
på nytt.       

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

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att ställa in Seniordagen 2020.     

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

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa in Seniordagen 2020. 
________________ 
Exp: 
Representanter för Kommunala pensionärsrådet 
Projektledare, Maria Sibbesson 
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§ 105 Dnr 2020-000048 739 

Månadsrapport- placeringssystem till vård- och 
omsorgsboende 
 

Sammanfattning  
Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och 
omsorgsboende.  
Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 2020-08-18 är 16 
personer. 

 
Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.     

Bedömning 
Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och 
omsorgsboende. 
 
Rapporten avser redovisade antal 2020-08-18: 
 
Antal personer som väntar på placering   11 
 
Antal av de ovanstående 11 personerna: 

- Som ännu inte fått ett skäligt erbjudande om placering    1 
- Som vistas på kortidsverksamheten     0 
- Som väntar på somatisk boende                          6 
- Som väntar på demensboende     5 
- 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 protokollet.     

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Susanne Petersson (C), 
Agnetha Wildros (S) och Annette Rydell (S). 
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Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att notera informationen till protokollet.     

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

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Bilaga: Redovisad boendestatistik per vecka 
Kvalitetsutvecklare, Bodil Evaldsson 
T f förvaltningschef, Carina Ringtun 
LOV-samordnare, Annette Timan 
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§ 106 Dnr 2020-000015 739 

Aktuellt i verksamheten 
 

Sammanfattning  
T f förvaltningschef Carina Ringtun föredrar aktuellt i verksamheten: 

- Ny t f verksamhetschef för hemtjänst och HSL Christina Lövkvist är 
på plats. 

- Verksamhetschef Maria Sevestedt är åter i tjänst fr.o.m. 1 september, 
Kerstin Persson Gren kommer då att återgå till sin ordinarie tjänst 
som enhetschef. 

- Ny verksamhetschef för bistånd och HSL, Anna-Karin Åkesson 
börjar den 13 oktober. 

- Rekrytering av ny förvaltningschef är påbörjad. 
- Rekrytering av enhetschefer pågår löpande. 
- Pågående projekt: ”Välfärdsteknik i vården”, ”Förhindrande av 

ensamhet bland äldre” samt bemanningsprojekt. 
- Översyn av enhetschefsområden sker.   

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Agnetha Wildros (S), 
Sandra Bergkvist (SD) och Susanne Petersson (C). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att notera informationen till protokollet.     

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

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
T f förvaltningschef, Carina Ringtun 
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§ 107 Dnr 2020-000017 739 

Delegationsbeslut 
 

Sammanfattning  
Följande delegationsbeslut återrapporteras till nämnden: 

- Attestantslista Vård- och omsorgsnämnden 2020-09-01 
- Attestantslista Vård- och omsorgsnämnden 2020-08-29 
- Attestantslista Vård- och omsorgsnämnden 2020-08-24 
- Attestantslista Vård- och omsorgsnämnden 2020-08-21 
- Attestantslista Vård- och omsorgsnämnden 2020-08-03 
- Namnteckningsprov 
- Hemtjänsttimmar i ordinärt boende 2007-2020 
- Biståndsbeslut till och med juli 2020 
- Avskrivning av dödsboanmälan och bouppteckningar 

       

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 föreliggande yrkande 
och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Handläggare, Vård- och omsorgsförvaltningen, Lena Tingdahl 
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§ 108 Dnr 2020-000018 739 

Skrivelser, cirkulär, m.m. 
 

Sammanfattning  
 Följande skrivelser, cirkulär, m.m. föreligger inför sammanträdet: 
 
Protokollsutdrag KS 2020-08-04 § 232 Remiss – Utredning om 
välfärdsteknik i äldreomsorgen 2018:11 betänkande: Framtidens teknik i 
omsorgens tjänst 
Protokollsutdrag krisledningsnämnden 2020-07-09 § 21 Åtgärder, Vård- och 
omsorgsförvaltningen 
Protokollsutdrag krisledningsnämnden 2020-07-09 § 22 Begäran om 
inrapportering av pandemiplan 
Protokollsutdrag krisledningsnämnden 2020-07-14 § 25 Återrapportering av 
pandemiplan, Vård- och omsorgsförvaltningen 
Beslut från Södertälje, Norberg, Vänersborg, Berg, Vingåker, Lindesberg, 
Strömstad, Kalix, Gällivare, Norrtälje – Upphävande av tidigare beslut 
angående omsorgsinsatser till kunder med tillfälliga vistelser i respektive 
kommun.   

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

Yrkanden 
Ordförande Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att notera informationen till protokollet.     

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

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
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§ 109 Dnr 2020-000213 108 

Individärende/sekretess 
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§ 110 Dnr 2020-000021 739 

Övriga frågor 
 

Sammanfattning  
Sandra Bergkvist (SD) önskar genomgång av riktlinjer för språkkrav vid 
nyanställning: Riktlinjen är endast att man ska tala god svenska. 
Bedömningen görs av ansvarig chef vid varje ansökan. 
Sedan nämndens sammanträde i juni 2020 föreligger fråga om förekomst av 
användning av privata bilar i hemtjänsten: Enligt enhetscheferna används 
privata bilar i hemtjänsten enbart i undantagsfall. 

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Lund (M), Carina Aulin (SD), 
Agnetha Wildros (S), Sandra Bergkvist (SD) och Annette Rydell (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 föreliggande yrkande 
och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
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{ lnledning

Vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder stöd och hjälp till kommunens invånare. Det finns lagar som
styr vilken äldreomsorg och service kommunen ska erbjuda. De viktigaste lagarna är Socialtjänstlagen
(SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (FISL). Grundläggande fiir vård- och omsorgstörvaltningen är att
erbjuda möjligheten att leva och bo självständigt med meningsfull och aktiv tillvaro.

2 Kommunfullmäktiges strategiska målområden 2021

Utifrån kommunfulhnäktiges strategiska målområden beslutade vård- och omsorgsnämnden(2020-06-
l7) om nämndmål samt tillhörande indikatorer ör ären 2021-2022. Vård- och omsorgsnämnden
beslutade om mål inom följande strategiska målområden:

. Attraktiv och trygg livsmiljö för alla
r Tillväxt och näringslivssamverkan
r Ekonomi i balans ftir en hållbar utveckling
. Attraktivarbetsgivare

Attruktiv och trwg llwmiljö för alh

tvtål:

Vård- och omsorgstjänsterna ska präglas av god kontinuitet för den enskilde samt stärka den enskildes möjligheter att vara delaktig och leva ett
självständigt liv.

lndikatorer:

lndlkrtor Målvtirde 2021 Måluärde2022
1 Alltid eller oftast tar hänsvn till mina önskemål och åsikter Bs% 87%
z Handläggarens beslut år anpassat efter brukarens behov {hemtjånst beslut) 800Ä a2 "/o

3 Personalkontinuitet
lantal Dersoner som möter vårdtasare under 14 dasarl?

1.5 personer 15 personer

1 Boråd på avdelninsårne 1/termin 1,/iermin
5 Andel uppföllda myndlghetsbeslut (Uppföljning 5kå ske minst en gång per år) finY" 100%
6 Andel vårdtagare med aktuell genomförandeplan 9A% 90%

Tillvåxt och näringslivssamvclkan

MåI:

Anstållda i vård- och omsorgsförualtningen ska kånna stolthet över sitt arbete och vara goda ambassadörer förverksanrheten

lndikatorer:

100 %

Ekonomi i bslcns för cn hållbar utveckling

Målr

En hållbar perronalplatr som är bra för både verksamheten och ekonomi och digitaliseringen ska anvåndas som en möjliggörare för såväl

vårdtagarelpatienter som medarbetare

Indikatorer:

2V22
Ja

4

lndakator rrtåh.ärde

mzl
Uopdateråd värdishets- orh tiänstsaranti i vård- och omsorgsfönraltningen la

2 Medel på de tre frägorna gällande motivation {HME) 4

3 Andel nyänställda medarbetare som fått introduktion enligt introduktionsplanen samt mentor/handledare vid

tilltråde oå nv tiänst
100 %

lndikatot Millvärdc 2O21 Måhrärd€ 2022

t Andel vård- och omsorgsboenden som erbiuder uoDkooplins tillcåns till fåst bredband i resoeldive läsenhet 100 % Iffi%
2 plan gällande digitali5ering i vård- och omsorgsförvaltningen la Ja

J Andel hemtiänstsrupDe. som ånvänder disital fårdreslstrerins 100 % 100 %

Ar&r0l
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Attrakllv arbctsgiwrc

Målr

5äkerställa kompetensförsörjningen i vård- och omsorgsförvaltningen samt verka för en god arbesmiljö

lndikatorer:

3 Beskrivning av väsentliga verksamhetsförändringar

Vård- och omsorgsboende

I och med införandet av LOV på vård- och omsorgsboende ftirsvåras planeringsörutsättningama för
den kommunala verksamheten.

Underjuli 2020 öppnar Attendo vård- och omsorgsboende. Detta medlor att den kommunala
verksamheten behöver arbeta med omställning av vård- och omsorgsplatser for att baians ska råda
mellan utbud och behov. Arbetet med omställning är påbörjat och platset på Vidablick är friställda.
Personal har flyttats om.

Hemtjänst

Antalet beviljade hemtjänsttimmar bedöms öka till 2021, bedömningen grundar sig på resultatet ör
hemtjänst 2020 samt att antalet medborgare i åldern 80+ ökar. Vi kan nu se att kön till boende är
kortare än tidigare,

Hemsjukvård

Allt fler patienter erhåller vård i hemmet av den kommunala hemsjukvården. Patientantalet inom den
kommunala hälso- och sjukvården ökar och allt mer avancerad sjukvård utfors i hemmet. Regionen
arbetar for att minska inläggningar på sjukhus och vårdtiden lor inneliggande patienter minskar, vilket
medför en ökad belastning för den kommunala hemsjukvården.

Bemanning

Förvaltningen kommer under hösten 2020 starta ett projekt gällande personalbemanning, på uppdrag
av Kommunfullmäktige. Projektet förväntas effektivisera personalplaneringen, och därmed spara
pengar,

4 Verksamhetsmått och nyckeltal

Ver ks am h ets m ött o ch ny c kelt al

lndlkätol tdåMrdem2l Målvärde 2ozl
1 Andel m€darbetare med underskötersteutb'ldnins lfast anställdä| 100 % 100 %

Frisktal 93% 94%
4 Antal medärbeta[e o€r chef Max 32 medarbetare Max 30 madarbetare
5 Förvaltninssöver{ri0ande komDetensiörsörininesolan )a Ja

MåtUnyckeltal
Bokslut

2019
Budget

2020
Budget

2021
Plan
2022

Plan
2023

Befolkningsstatistik (SCB) -
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MåiUnyckeltal Bokslut
2019

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2423

Antal ålderspensionärer 7 348 7 380 7 431 7 469 7 485

- därav 85 år och däröver 984 994 I O22 1 036 1 067

Sårskilda boenden för äldre:

Antal lgh/rum inkl. kodtid och trygghet 275

- varav platser för kodtidsvistelse 21

- varav trygghetsplatser 1

Kostnad särskilt boende,
krlbrukare/Kolada/alla kommuner

Kostnad särskilt boende,
krlbru kare/Kolada/Ron neby

Hemtjänst:

Antal vårdtagare 761

- dårav 85 år och däröver 353

- därav icke ålderspensionärer 52

Upplevd kvalitet i hemtjänsten (0-100) 91

Upplevd kvalitet iboende (0-100) 82

Anhörigvård 13

Trygghetslarm 932

Matdistribution 439

Herntjånsttimmar 260 663

Nattinsatser 114

Ronneby kommun
Vård- och omsorgsncimnden

Bttdget 2021 förslag

* : Befolkningsprognos period 2019-2023 är hämtad från kommunens befolkningsprognos levererad
201.6.

** = Måtten ör 2019 finns ej ännu presenterade i Kolada (2020-06-23)

5 Budgetzgzl plan 2022-2023

Resultatrökning (helintlig ram/plan)

(tkr) Bokslut
20{9

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

lntäkter -131 733 -127 343 -255 283 -255 283 -255 283

Personalkostnader 344 008 329 134 310 028 310 028 310 028

Övriga kostnader 177 872 17'1 900 311 845 311 845 31 1 845

Avskrivningar 1 768 2 569 2 722 2 579 2 490

lnternränta 114 149 135 116 103
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(tk4 Bokslut
2019

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Nettokostnad 392 029 376 409 369 447 369 285 369 183

Bef nettoram

Ronneby kommun
Vård- och omsorgsntimnden

K om m e ntar ti ll re s u ltatrii knin g

Omdispositioner mellan intäkter och kostnadsslag kan komma att ske i samband med
internbudgetarbete vid årsskiftet 2020 1202 L

Intäkter samt övriga kostnader skiljer sig från foregående år beroende av LOV vård- och
omsorgsboende (köp och sälj).

Förslag till ram reduktion

Kom me ntar till ramreduktion

Åskande om utökad driftbudget

Beskrivning och motivering till öskanden

Se bilagor

6 lnvesteringsförslag

Investeringar

Budget 2021 /örslag

Nr (tk4 Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Summa förslag ramreduktion (minus=minskad ram)

Nr (tkr) Prlo Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

1
Utökning hemsjukvården 2,0 tjänst, 1 AST tjänst, 1

resurstjänst samt utökning bilar och driftskostnader I 2 750 2750 2 75A

2 LOV, Köp av hemtjänsttimmar 2 4 000 4 000 4 000

3 Administrativt stöd en hetschefer 3 3 600 3 600 3 600

4 LOV, Vård- och omsorgsboende 4 6 100 6 100 6 100

5 Säbo app: Månadskostnad samt konsult vid införande 5 246 216 216

6
Hyreskostnad Sörbycenter (ersättningslokal för
Espegården) b 575 585 594

Summa driftäskanden 17 271 17 251 '|'7 260

Nr (tkr) Tvp
Pr
io

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

I Nytt verksamhetssystem 201 I BU2O 1 -460

2 Nytt verksamhetssystem 20 1 9 BU20 1 460

a 5
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Nr (tkr) Tvp
Pr
io

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

? Teknikutrustning till mötesrum NY 2 204

4 Utrustning för utbi ldninglutbildnin gsrum NY 3 250

5 Displayskärm för info i säbo entrder NY 4 150

Totalt -460 1 060

Ronneby konmun
Vård- och omsorgsniimnden

Budget 2021 förslag

Kommentarer till tabell investeringar

Se bilagor

7 Beskrivning av verksamheten

Verks am h ets b es kriv n ing

Vård- och omsorgsförvaltningen har ca 700 anställda inom i huvudsak foljande områden

Myndighetsutövninglbiståndshandläggning
Äldreomsorgens insatser fastställs vid biståndsbedömning. Grundläggande ör äldreomsorgen är att
inom ramen för socialtjänstlagen erbjuda möjligheten att teva och bo självständigt med meningsfull
och aktiv tillvaro.

Hemtjänst
I{emtjänsten medverkar till att kommunens äldre invånare tryggt kan bo kvar i sitt ordinära boende.
Detta innebär att man utifrån lagstiftningen kan få insatser som är individuellt anpassade till skälig
levnadsnivå. Från 2016 tillämpas LOV (lagen om valfrihet) inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Vård- och omsorgsboende
För den som inte kan uppnå skälig levnadsnivå och trygghet i det ordinära boendet finns vård- och

omsorgsboende. Även inom vård- och omsorgsboende tillämpas LOV, under juli 2020 öppnar det
första privata boendet i kommunen.

Dagverksamhet och öppen verksamhet
Förvaltningen erbjuder även biståndsbedömd dagverksamhet för personer med demenssjukdom samt
"öppen" verksamhet for kommuncns äldre medborgare.

Hälso- och sjukvård
Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå, inklusive
arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter, i både ordinärt och inom vård- och
omsorgsboende.

ä/,-biln



VÅRD oCH OMSORGSNÄMNDEN

VÄRD oCH oMsoRGsNÄMNDEN
Intäkter
Taxor och avgifter
LOV hemtjänst egen regi
LOV säbo egen regi
Avgifter hemtjänst
Avgifter säbo

Avgifter HSL
Avgifter larm
Hyror
Projektintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
LOV köp av hemtjänst
-varav LOV egen regi

-varav LOV extern regi
LOV köp av säbo

-varav LOV egen regi
-varav LOV extern regi
Larm
Tekniska trjälpmedel
Betalningsansvar
Inhyrd personal

Projektkostnader
Öwiga kostnader

Summa Kostnader

Avskrivningar
Internränta

RESULTAT

Bokslut 2019 Budget 2020

-l 004
-91721

-8 t62
-4 030

-t 748
-t8 612
-2 543
-3 953

-t3t 733

343 316
37 782

95 489

9t 487

4 003

3 350
t2 s06

960
705

27 771

s21 880

I 768
lt4

392 429

-t75
-90 597

-175
-90 597

-t27 400
-7 821
-4 415

-420
-l 750

-19 856

-7 821
-4 415

-315
-1750

-19 468

T12020
Prognos

-3 l3
-90 777

-9 064
-4 008

-315

-1 812

-19 058
-3 57r
-6 587

-135 505

34s 66s

36 513

96 651

90 777

s 874
3 000

3 000
2 727

rl 724

275

3 571

26 392
526 518

2 s69
r49

Budget 2021

-2802
-127 343

329 134

36 657

92 697

92 697

2754
tl 420

50

360

27 962
501 034

2 s69
149

-2 849

-255 283

310 028

36 891

92 697

92 697

139 683

139 683

2 754
tt 420

50

360

27 990
621 873

2 722

135

369 447

ff'

376409 393731

,42 @ Sida I



l()() NÄMNDS O STYRELSEVERKSAMH
Intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Öwiga kostnader
Summa Kostnader

RESULTÄT

I 199

90

I 289

I 2E9

I 110

94

| 204

950
90

I 040

I ll0
94

I 204

1204 I 040 I 204

5OO VÄRD OCH OMSORGSFÖRV
Intäkter
Taxor och avgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader

Övriga kostnader

Summa Kostnader

Avskrivningar
Intemränta

RESULTAT

9 135

3 351

t2 486

lt 787

r0 305

2 341

t2 646

-75

-t 86

-261

10 046
| 965

l2 Otl

t0 3t2
2 481

t2 793

95

9

t2897

-632
-92

-724

95

9

95

9

23

2

12750 11 8s4

501 MYNDIGHETSKONTOR
Intäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader

Personalkostnader
Lokalkostnader
LOV köp av hemtjänst
-varav LOV egen regi
-varav LOV extern regi
LOV köp av säbo

-varav LOV egen regi
-varav LOV extern regi
Betalningsansvar

Öwiga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Internränta

-239
-239

4 s24
382

95 489
91 487

4 003

238
100 633

48

5

4 601

390

92 697

92 697

50

353

98 091

-140

-140

-502
-502

s 198

390
96 651

90 777

5 874
3 000

3 000

301

105 540

-143

-r43

4 601

398

92 697

92 697

139 683

139 683

50

353
237 782

48

4

237 691

48

4

48
4

98 003 105 090

,4/ lgW

RESULTAT t00 447

c:,{^ ''



so2 voLYM/KvAL/FönnÄrn
Intäkter
Taxor och avgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader

Summa Kostnader

RESULTAT

-19

-19

I

t42
143

t24

250
250

250

250

254

250

250

250

2s0

508 FINANSIERADE PROJEKT
Intäkter
Projektintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Projektkostnader
Övriga kostnader

Summa Kostnader

RESULTAT

-2 503

-2 503

705

-1 798

705

-3 571

-3 57t

3 s7l

3 571

509 HEMTJÄNST, Ät URnOnnS
Intäkter
Taxor och avgifter
LOV hemtjänst egen regi
Avgifter hemdänst
Avgifter larm
Hyror
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader

Lokalkostnader
Larm
Owiga kostnader

Summa Kostnader

Avskrivningar
Internränta

-346
-9t 721
-8 t62
-1748

-85
-256

-102 317

-90 597
,7 821
-1 750

-86
-140

-100 394

-238
-90 777

-9 064
-1 812

-86
-1 107

-103 084

-90 s97

-8 321
-l 750

-88

-140
-100 896

lt2 042
2 303
2 272

9 001

125 618

634
27

25 383

v0

120 677
2 317

2124
9 800

134 9t9

354
26

t 16 002
2257
2272
8 913

r29 444

t22 583

2 199

2 232

9 492

136 506

557

34

557

34

29641 34 013RESULTAT 32 982

Ao€ Sida 3



sro sÄRsKrLT BoENDE, ÄLnntroMs
Intäkter
Taxor och avgifter
LOV säbo egen regi
Avgifter säbo

Hyror
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader

Lokalkostnader
Larm
Övriga kostnader

Summa Kostnader

Avskrivningar
Internränta

RESULTAT

-4 030
-18 527

-2 628

-25 185

173 981

34 tOr
1 226
8 191

217 498

| 291
77

r93 68t

-175

-4 4t5
-19 382
-2237

-26 209

162 2t7
33 037

482
9 018

204 754

1 820
98

-4 008

-18 972
-3 812

-26792

17r 387

32 944
495

7 529

212355

I 820

98

-175

-127 400
-4 4r5

-r9 768
-2281

-154 039

146 986
33 197

482

8 818

189 483

I 896

91

180 463 r87 48r 37 43t

51I HÄLSO O SJUKV, KOMMUNSKÖT
Intäkter
Taxor och avgifter
Avgifter HSL
Ovriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Inhyrd personal

Övriga kostnader

Summa Kostnader

Avskrivningar
Internränta

RESULTAT

7

-641

-648

24 385

674
960

5 052
31 071

30 467

-315
-28s

-600

24 271
667

360

5 162

30 460

-315

-707

-1022

25 222

673

275
5 082

3l 252

40
3

38 38

J 3

29901 3027t

-420
-285
-705

24 403

681

360

s 162

30 606

38

3

29 942

aÅ",^y^



520 REHABILITERINGSENHET
Intäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader

Lokalkostnader
Tekniska hjätpmedel

Övriga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Internränta

RESULTAT

-97

-97

-273

-273

8 979
308

t2 5A6

795
22 589

11

l0 537

306
tl 420

1 020
23 283

10 188

307

11 724
872

23 091

l0 483

312
n 420

I 020

23 23s

1l
I

il 1i

23295 22 830

I

22 503 23 247

530 UTBILDNING USK, ÄN
Intäkter

Kostnader
Personalkostnader

Öwiga kostnader

Summa Kostnader

RESULTAT

435

lt2
547

547

91

811

902

91

811

902

9l
8il
902

902 902 902

a 8,,$,



Vård- och omsorgsförvaltni ngen

EVENTUELL PRISUPPRÄKNING

pönÄruoneoE (+/-} INTÄKTER ocH KoSTNADER FöR ''PRoJEKTÄGANDE.' NÄMND (TKRI

INTAKTER

PERSONALKOSTNADER

övnreR KoSTNADER

KAPITALKOSTNADER

TOTATT

rönÄruonnoE {+/-) tNTÄKTER ocH KoSTNADER rön "arRöno" ruÄuruo lrrn;

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING . DRIFT

PROJEKTETS NAMN

ruÄv rv o/pönvALTN tNG (projektägare)

ev. sERöRo NÄMNDIFöRVALTNTNG

INTÄKTER

PERSONALKOSTNADER

OVRIGA KOSTNADER

KAPITALKOSTNADER

TOTATT

LOV: Vård - och omsorgsboende

2020 202t 2022 2023 2024

0 0 0 0 0

TorAL Ånlre oRr rrspÄvERKAN

(prisuppräknad enligt ovan)

ol 6100l erdo@

Kommentar

Prognos beräknad på att samtliga kommunala platser (261st) är belagda under 11 ,5 månader 202 j. samt
att 28 platser i privat regi är belagda under Ll. månader. Budget för Lov ersättningen för boende behöver
räknas upp med 6,1. mkr för att täcka kostnaden.

2020 2021 2022 2023 2024

5100 6100 6100 5100

0 6100 6100 5100 5100

,4 fr&W



BPtoga. 2-
vÅnu ocH oMSoRGSNÄvrNunN

Bokslut
2019

vÅnn- ocH oMSoRGSNÄMNDEN
Intäkter
Taxor och avgifter -l 004
LOV hemtjänst egen regi -91721
Avgifter hemtjänst -8162
Avgifter säbo -4 030

Avgifter HSL
Avgifter larm -1748
Hyror -18 612
Projektintäkter -2 503

Övriga intäkter -3 953

Summa intäkter -131 733

Budget
2020

T12020
Prognos

2020-08-13

Utfall
200731

-136
-53 154
-5 322
-2 363

-66
-1072
-9 099

-191

-3 532
-74936

199 849
21 5sl
s6 861

53 089

3 772

I62t
5 831

92

l9l
16 184

302 180

1 198

68

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
LOV köp av hemtjåinst

-varav LOV egen regi
-virav LOV extern regi
LOV köp av säbo

-varav LOV extern regi
Larm
Tekniska trjälpmedel
Betalningsansvar
Inhyrd personal

Projektkostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Internränta

RESULTAT

343 316
37 782
95 489

91 487

4 003

3 350

t2 506

960
705

27 771

521 880

| 768
tt4

-175
-90 597
-7 821
-4 415

-3l s
-1 750

-19 468

-2802
-127 343

329 r34
36 657
92 697
92 697

2754
tt 420

50

360

27 962
501 034

2 569
t49

-313

-90 777
-9 064
-4 008

-315

-1 812

-19 058
-3 57r
-6 587

-135 50s

34s 665

36 5r3
96 651

90 777

5 874
3 000

3 000

2727
lt 724

275

3 57t
26 392

s26 s18

2 569

t49

77,710/o

58,67%

68,057o

53,520/o

2Q,95Yo

61,260/o

46,740/o

126,Q50/o

58,857o

60,720/o

58,790/o

61,340/o

57,270/o

58,8670

51,0670

25,560/o

57,880/o

60,31olo

46,63%

45,640/o

392 029 376 409 393 731 228 5t0 60,710/o

Wao{ Sida t



vÅRD ocH oMSoRGSNÄMNDEN

Bokslut
2019

1OO NAMNDS O STYRELSEVERKSAMHET
Intåikter

Budget
2020

T12020
Prognos

2020-08-13

Utfall
200731

587

20

606

Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader

RESULTAT

I 199

90

I 289

1 110

94

I 204

950
90

I 040

52,88Vo

21,28Vo

50,33%

1289 1204 I 040 606 50,337o

5OO VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Intåikter

Taxor och avgifter -632
Öwiga intåikter -92
Summa intäkter -724

-75
-1 86

-261

| 965
t2 Ott

- 183

-183

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Internränta

RESULTAT

9 135 l0 305 10 046

3 3sl
t2 486

2341
12 646

5 795
203

2 597

8 596

56,230/o

110,940/o

67,97%

95 95 21,050/o

22,220/o9 9

11787 12750 11 854 8 435 66,16%

20

2

23

2

ild'aF€ Sida 2



VÅRD oCH oMSoRGSNÄMNDEN

501 MYNDIGHETSKONTOR
Intäkter
Taxor och avgifter
Övriga intiikter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
LOV köp av hemtjänst
-varav LOV egen regi
-varav LOV extern regi
LOV köp av säbo

-varav LOV extern regi
Betalningsansvar
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Internråinta

RESULTAT

s8,33%

75,00%

100 447 98 003 105 090 60 155 61,380/0

Bokslut
2019

-239

-239

4 524
382

95 489

9t 487

4 003

238
100 633

Budget
2020

T12020
Prognos

2020-08-13

Utfall
200731

-22

-289

-311

3 165

227

56 861

53 089

3 772

t82
60 435

-140

-140

4 60r
390

92 697

92 697

50

353

98 091

-502
-502

5 198

390

96 651

90 777

5 874
3 000

3 000

301

105 540

206,43%

222,14%

68,790/o

58,21Vo

61,340/o

57,270/o

51,5670

61,61%

28

J

48

4

48

4

48

5

502 VOLYM/KVALITET/F'ÖRBÄTTNTNC
Intäkter
Taxor och avgifter -19
Övriga intiikter
Summa intäkter -19

Kostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader

RESULTAT 124 250 250

I
142
143

250
250

250

250

,&& W
Sida 3



VÅRD OCH oMSoRGSNÄMNDEN

508 FINANSIERADE PROJEKT
Intiikter
Projektintäkter
Övriga intåikter

Summa intäkter

Kostnader
Projektkostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader

RESULTAT

Budget
2020

T12020
Prognos

2020-08-13

Utfall
200731

Bokslut
2019

-2 s03

-2 503

705

-1798

705

-3 57r -191

-3 571 -191

3 571 191

3 571 191

509 LOV HEMTJÄNST
Intåikter

LOV hemtjänst egen regi
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader

Lokalkostnader
Övriga kostnader
Summa Kostnader

RESULTAT

58,67%

-90 s97 59,097o

89 725 86 398 91 880 55 024 63,6e%

-9t 721

-165

-91 886

s 640
95 365

3 479

-90 597

4 199

90 597

-90 777
-804

-91 581

5 254
97 t34

-53 154

-380

-53 534

3 525

58 549

83,95%

64,630/o

5 553 5 016

wa)2 /K_
Sida 4



VÅRD oCH oMSoRGSNÄMNDEN

sog övRrcr vHT so9
Intäkter
Taxor och avgifter
Avgifter hemtjänst
Avgifter larm
Hyror
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Larm
Övriga kostnader

Summa Kostnader

Avskrivningar
Internriinta

RESULTAT 29 503 29 641 28 460 15 517 52,35o/o

Bokslut
2019

-346
-8 162
-r 748

-85
-91

-10 431

30 952
2 3t7
2124
4 160

39 ss4

354
26

Budget
2020

Tr2020
Prognos

2020-08-13

Utfall
200731

-1 15

-5 322
-r 072

-50

-t04
-6 663

17 320
I 239
r 298
2 075

2t 933

-7 821
-1750

-86

-140

-9 797

29 604
2257
2272
4 714

38 847

557

34

-238
-9 064
-t 812

-86
-303

-11 503

30 703
2 199
2232
4 238

39 372

557

34

233

15

68,057o

61,260/o

58,140/o

74,290/o

68,01%

58,5170

54,907o

57,130/o

44,02%

56,46%

41,830/o

44J2%

510 SÄRSKILT BOENDE, ÄT,UNNONNS
Intiikter
Taxor och avgifter
Avgifter säbo -4 030
Hyror -18 527
Övriga intåikter -2 628
Summa intäkter -25 f85

173 981
34 101

I 226
8 191

217 498

r 291
77

-175

-4 4t5
-r9 382
-2237

-26 209

t622t7
33 037

482
9 018

204 754

1 820

98

-4 008
-18 972
-3 812

-26 792

t7t 387

32 944
495

7 529

212355

I 820

98

-2 363

-9 049

-1 951

-13 363

97 629

t9 302
323

4 343
tzt 597

881

46

53,520/o

46,697o

87,220/o

50,99%

60,18%

58,430/o

67,010/o

48,160/o

59,3970

48,410/o

46,940/o

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Larm
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Internrtinta

193 681 180 463 187 481 109 161 60,4e70

M

RESULTAT

A/'{ Sida 5



vÅnn ocH oMSoRGSNÄvrNnnN

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Inhyrd personal
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Internråinta

RESULTAT

sll HÄLSO O SJUKV, KOMMUNSJUKSKÖTEnSKOn
Intåikter

Taxor och avgifter
Avgifter HSL
Övriga intäkter
Summa intäkter

-7

Bokslut
2019

-641

-648

24 385
674

960

s 052
31 071

Budget
2020

-315
-28s
-600

24 271

667

360

5 162

30 460

38

-t

Tr2020
Prognos

-315

-707

-1022

25 222

673

275

5 082
312s2

38

J

2020-08-13

Utfall
20073r

-66
-373
-439

t4 941

397

92

2 904
18 334

30

2

20,950/o

130,88%

73,170/o

40
a
J

61,56%

59,520/o

25,560/o

56,260/o

60,19%

78,95%

66,670/o

30 467 29 901 30 271 17 927 se,eso/o

520 REHABILITERINGSENHET
Intäkter
Övriga intäkter -97

Summa intäkter -97

Kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader
Tekniska hjälpmedel
Övriga kostnader
Summa Kostnader

Avskrivningar
Internråinta

RESULTAT

I 979
308

12 506
795

22 s89

ll

10 537

306

tr 420
I 020

23283

l1

-273

-273

l0 188

307

tt 724

872

23 091

ll

-252

-2s2

5 387

182
5 831

538

11 939

51,120/o

59,4870

51,067o

52,750/o

51,280/0

6 54,55Vo

I 1 I

22 503 23 295 22 830 ll 694 5o,2oo/o

UnAk< Sida 6



vÅRD ocH oMSoRGSNÄMNDEN

530 UTBILDNING USK
Intåikter

Kostnader
Personalkostnader

Öwiga kostnader
Summa Kostnader

RESULTAT

Budget
2020

T12020
Prognos

2020-08-13

Utfall
20073t

Bokslut
2019

435

tt2
547

547

9t
811

902

902

91

811

902

902

a u€W
Sida 7



tS?laga 3
RONNEBY
KOMMUN

DELEGATIONSORDNING

vÅRo- ocH oMsoRcsNÄrraNr

Utgivare: Vård- och omsorgsnämnden

Gäller från: 20200826

Antagen: VO S 93/2020

Delegationsordning för Vård- och
omsorgsnämnden

Utöver vad som ftireskrivs i kommunallagen ftir nämnder och dess ftirvaltning gäller
beståimmelserna i denna delegationsordning.

l Kap. Allmänt

Syfte

1$

Syftet med delegation iir att avlasta nämnden och för att möjliggöra en effektivare kommunal
ftrvaltning.

2$

Delegation krävs enligt 6 kap 33 $ Kommunallagen (1991:900, KL) ftir att en tjänsteman,
ledamöter, en ledamot eller en ersättare ska fa fatta beslut. Delegation kan göras såväl i hela
ärendegrupper som i enskilda ärenden. Ett åirende kan delegeras helt eller delvis.

Begränsningar

3$

Nämnden ffir inte delegera beslutanderätten i ftiljande typ av ärenden.

Ärenden som avser ftirvaltningens måI, inriktning, omfattning eller kvalitet, framställningar
eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av beslut av ntimnden i dess
helhet eller av fullmiiktige har överklagats, ärenden som rör myndighetsutövning mot
enskilda, om de åir av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och vissa ?irenden
som anges i siirskilda ftireskrifter.

Vidaredelegation

4a$

Förvaltningschef äger, så vitt annat inte är beståimt ftir siirskild åirendegrupp, vidaredelegera
beslutanderätten till annan anställd inom kommunen.

4b$

Delegation av attesträtt

z,&rtil



RONNEBY KOMMUNS FORFATTNINGSSAMLING DELEGATIONSORDNING

VÅRD. OCH OMSORGSNÄMND

Förvaltningschef får delegation på att besluta om ftirändringar i beslutsattestlistan.

AnmäIan

s$

Ntir ett beslut fattats på delegation ska detta anmälas till niimnden.

Beslut som fattats på vidaredelegation ska anmälas till ftirvaltningschefen ftir vidare anmälan
till niimnden.

Delegationsbeslut rapporteras på särskild lista och anmäls till nämnden vid nästkommande
ordinarie sammanträde under särskild punkt på dagordningen.

Återkallelse m.m.

6$

Nämnden kan omgående återkalla en delegationsrätt. Delegationsrätten kan återkallas helt
eller delvis. Nåimnden har trots delegation alltid rätt attfattabeslut i ett delegerat ärende.

Overklagan

7$

Ett beslut fattatpä delegation kan överklagas på samma sätt som om nåimnden själv fattat
beslut i åirendet. Överklagandetiden börjar löpa ftirst då åirendet delgetts den sökande
alternativt då beslutet redovisats i niimnden och protokollet anslagits i beh<irig ordning.
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RONNEBY KOMMUNS FORFATTNINGSSAMLING DELEGATIONSORDNING

VÅRD- oCH OMSORGSNÄMND

2 kap. Delegation

Allmänt

Arende Delegat

1

a Representation och uppvaktning Ordftirande/ Förvaltningschef/
Verksamhetschef/Enhetschef

b Befullmäktigande av ombud att ftira Äldre-
nämndens talan och att anta och ftirkasta
ftirlikning eller annan överenskommelse i mål
eller ärende som inte är av väsentlig betydelse
ftir nämnden och inte omfattar ett ekonomiskt
viirde som överstiger ett basbelopp, inftir
domstol eller andra myndigheter samt vid
ftirrättningar av skilda slag.

Förvaltningschef

c Beslut om ftirrättning Ordftirande/vice ordftirande

d Besluta i åirenden som är så brådskande att
nämndens beslut inte kan awaktas.

Ordftirande

2

Utbildning

Upphandling

J

J

a Kurser och konferenser, studieresor m.m. ftir
ftirtroendevalda

Ordftirande

a Inköp avseende maximalt två prisbasbelopp Förvaltningschef

b Teckna ramavtal med leverantör som fått
tilldelningsbeslut i upphandlingsärende

Upphandlingschef eller
Förvaltningschef

c Avge yttrande över överklagat beslut i
upphandlingsärende

Upphandlingschef eller
Förvaltningschef

d Besluta fastställa ftirfrågningsunderlag i egen
verksamhet i upphandlingsärenden till och med
maximalt direktupphandlingsgränsen enligt LOU per ar

Förvaltningschef
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RONNEBY KOMMUNS FORFATTNINGSSAMLING DELEGATIONSORDNING

VÅRD. ocH OMSORGSNÄMND

med en avtalstid om längst fura (4) år.

Verksamheter

OMSORG OM ÄLDRE SAMT HÄLSO- OCH SJUKVÅRI)

4 Ärende

Socialtiänstlagen, SoL

a Beslut om att inleda utredning SoLkap1l 1$ Biståndshandlägsare

b Beslut om bistånd i form av
hemtiänst och ledsagning

4kap.1 $ Biståndshandläggare

c Beslut om bistand i form av särskild
boendeform

4kap.1 $ Biståndshandläggare

d Beslut med anledning av ansökan om
ftirhandsbesked (sökande fran annan
kommun

2kap.3$ Bistandshandläggare

e Beslut om bistand i form av korttids,
växelvard

4kap.1 $ Biståndshandläggare

f Beslut om bistand i form av plats i
dagverksamhet

4kap.1 $ Bistandshandläggare

(t Beslut om bistånd i form av
kontaktperson

4kap.1 $ Biståndshandläggare

h Beslut om avgift

- enligt gällande
avgiftsbestämmelser

- enligt särskilt beslut av
kommunfullmäktige (t.ex vid
internat, korttidsboende)

8 kap.2 $ Avgiftshandläggare

I Jiimkning av avgift ftir hemtjiinst,
service och omvårdnad samt boende

8kap.2$ Avgiftshandläggare

I Beslut om nedskrivning av eller 4kap.2$ Förvaltningschef
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RONNEBY KOMMUNS FORJATTNINGSSAMLING DELEGATIONSORDNING

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

befrielse från skuld avseende
debiterad avgift inom äldreområdet

k Beslut om bistand samt beslut om
köp av boende i annan kommun eller
hos annan vardgivare

Ordftirande

I Beslut om anmälan till
överftirmyndaren om behov av god
man/ftirvaltare

5kap.3$

SoF 2001:937

Bistandshandläggarel
Enhetschef

m Beslut om anmälan till
överftirmyndaren om att behov av
god man/ftirvaltare inte längre
ftireligger

5 kap.3 $ SoF Bistandshandläggarel
Enhetschef

Patientsäkerhetslagen 2010 : 659

a Beslut om anmälan till
Socialstyrelsen av allvarlig vardskada
i samband med vård, behandling eller
undersökning

3kap.5$
PSL 2010:659

Medicinskt ansvarig

sjuksköterska

Patientdatalasen 2008:355

a Utlåimnande av omvårdnadsj ournal 5kap.5$

PDL2008:355

Medicinskt ansvarig

sjuksköterska

Offentlighets- och Sekretesslagen

SFS 2009:400

Anmärkning

Beslut om att liimna ut handling
fattas av den som har handlingen i
sin vård om inte viss
befattningshavare enligt
arbetsledning eller särskilt beslut
skall göra detta

a Beslut om avslag på begäran om
utlämnande av allmiin handling till

2kap.14 $ TF,

6 kap.3 $ Sekrl,

Verksamhetschef

5
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RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATIONSORDNING

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

enskild eller annan myndighet samt
uppställande av ftirbehåll i samband
med utlämnande till enskild

10 kap.l4 $ Sekrl

b Beslut att låimna ut uppgifter ur
personregister till statliga
myndigheter i forskningssyfte

12kap.6 $ SoL Förvaltningschef

Overklaganden, yttranden och
anmälningar m.m. till domstol,
åklagarmyndighet och andra
myndigheter

a Beslut om att ftira talan i ärenden
eller mål vid allmän domstol eller
ftirvaltningsdomstol

10kap.2$SoL Verksamhetschef

b Utseende av ombud att föra
nåimndens talan

10kap.2$SoL Verksamhetschef

c Överklagande och yrkande om
inhibition när ftirvaltningsrätt eller
kammanätt åindrat nämndens beslut
och detta beslut ursprungligen
fattats av delegaten samt avgivande
av yttrande i Sol-ärenden där
ursprungsbeslutet fattats av delegat

10 kap. l-2 $$
SoL,

3 kap. l0 $,6 kap.

33$och34$3
KL

Delegaten i ursprungsbeslutet

d Överklagande, yrkande om
inhibition samt yttrande till
ftirvaltningsrätt och kammarrätt i
Sol-ärenden nåir beslutet
ursprungligen fattats av nåimnden

10 kap. l-2 $$
SoL,

6 kap. 36 $ KL

Ordftirande

Beslut huruvida omprövning skall
ske

27 $ FvL Delegaten i ursprungsbeslutet

f Omprövning av beslut 27 $ FvL Delegaten i ursprungsbeslutet

o Prövning av att överklagande skett i
rätt tid och avvisning av
överklagande som kommit in ftjr
sent

24Slst.FvL Delegaten i ursprungsbeslutet

h Avvisande av ombud 9$FvL Ordftirande

I Uppgiftsliimnande till
smittskyddsläkare

29 $ Smittskydds-
lagen

Medicinskt ansvarig
si uksköterska/Förvaltningschef

6 ,ä O,,LW



RONNEBY KOMMLINS FÖRFATTNINGSSAMLING DELEGATIONSORDNING

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

J Anmälningsskyldighet enligt
smittskyddslagen

31 $lst.Smitt-
skyddslagen

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska/
Förvaltningschef

k Beslut om att ersätta enskild person
ftir egendomsskada vid
myndighetsutövning som
ftirorsakats av personal upp till ett
belopp av l0 000 kr

3 kap.2 $ Skade-

ståndslagen
Förvaltningschef

I Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap.2 $ SoL Äldrenämnden

m Anmälan till Inspektionen ftr vard
och omsorg IVO om
missftirhållanden i kommunens
egen verksamhet

14kap.2 $ SoL Förvaltningschef

n Anmälan till Inspektionen ftir vård
och omsorg IVO om
missftirhållanden i enskild
verksamhet

13kap.5$SoL Äldrenämnden

o Beslut om polisanmälan angående
brott mot den egna verksamheten
(ekonomiskt bistånd, avgifter m.m.)

12kap.10 $ SoL
och 1 kap.5 $
Sekr.L

Ordfiirande

Vid brådskande iirenden

Förvaltningschef

Arende

Arbetsmiljö

5

Samverkan

Delegat

7

a Ha det övergripande ansvaret ftir det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

Med ett systematiskt arbetsmiljöarbete menas bl.a.
arbetsgivarens arbete med att undersöka
arbetsftirhållanden, åtgarda brister och ftilja upp
verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet
ftirebyggs och en tillfredsställande arbetsmifiö uppnås.

Förvaltningschef

a Arbetsplatsträff Enhetschef

b Samverkansmöte Förvaltningschef

6
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RONNEBY KOMMUNS FORFATTNINGSSAMLING DELEGATIONSORDNING

VÅRD- oCH OMSORGSNÄMND

Allmän handling

7

Brådskande ärende

8

Försäljning av lös egendom

9

Personalfrågor

10

8

a Beslut attvägralåimna ut allmän handling som ftirvaras
hos Äldrenämnden, samt beslut om att liimna ut allmän
handling men med yppandefiirbud

Förvaltningschef 2 kap.14 g

TF,

6 kap.3 $ Sekrl.,

l0 kap.14 $ Sekrl

a Ärenden som åir så brådskande att nämndens avgörande
inte kan awaktas

Förvaltningschef

l2kap.10 $ SoL och 1 kap.
5 $ Sekr.L

a Försälining av lös egendom Förvaltningschef

a Anställning av personal Enhetschef

b Inrättande av fast tiåinst Förvaltningschef

c Indragning av fast tjtinst
ftire beslutet ska konsekvensbeskrivning ur
arbetsmilj ö synpunkt redovi sas

Förvaltningschef
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND

3 kap Verkställighet

Allmänt

1$

Verkställighetsåirenden är inte delegationsärende, och behöver inte återrapporteras.

Vad som sägs i detta kapitel åir inte en fullständig uppråikning över verkställighetsärende, utan
enbart exempel på vad som kan anses vara ren verkställighet.

Inköp

2$

F inom den verksamheten är verkstäl

Personalfrågor

3$

at

9

a Inköp under två prisbasbelopp.

b Anlitande av konsulter, och övriga tjänsteköp under två prisbasbelopp

c Tilldelningsbeslut

a Arbetstidens ftirläggning enligt gällande avtal och lagstiftning.

b Kurser och konferenser

c Bidrag till fritidsstudier

d Årslönerevisioner inom anvisad ram och riktlinjer ftir lönestrukturo semester,
tjänstledighet m.m. inom ramen ftir kommunens personalpolitiska riktlinfer

e Ledighet med eller utan lön inom avtal, ftir fackliga uppdrag i övrigt samt övrig
ledighet

aKm
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Verkställighetsiirende avseende äldrechef handläggs direkt av kommundirektör
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DELEGATION
Datum

2020-08-11

Sida

1(2)

KOiIMUN

Carina Ringtun, 0457 -617319
cari na. ri ngtun@ronneby.se

Förvaltningschefens delegation. Vård- och
omsorgsförvaltningen

Datum som ovan

Carina Ringtun, t f ftirvaltningschef

5.1 Inrättande av tjänst Förvaltningschef

5.2 Indragning av tjänst

Ledigheter med eller utan lön
Inkl semester

Förvaltningschef

Verksamhetschef

Enhetschef

5.3 Tillsvidareanställning enhetschef Förvaltningschef Verksamhetschef

5.4 Tillsvidareanställning öwiga
Lönesättnine. i samråd med
Förualtningschef ev. oclså
personalenheten

Särskilt beslut 90 percentilen

Förvaltningschef Verksamhetschef

Enhetschef

5.5 Tidsbegränsad anställning.

f,önesättning. i samråd med
Förualtningschef ev. också
personalenheten

Särskilt beslut 90 percentilen

Förvaltningschef Verksamhetschef

Enhetschef

5.6 Beslut om återrekrytering

Återrekryteringsprövning ska alltid ske nåir

en tjänst blir vakant. I prövningen ingår att

kontrollera med Personalchef om den

vakanta tjänsten behöver disponeras fi)r
fu llgörande av arbetsgivarens rehabiliterings
och omplaceringsskyldighet. Samma kontroll
ska genomftiras vid tidsbegränsad

anställning.

Förvaltningschef Verksamhetschef

Enhetschef
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Ronneby kommun

Posladress

Hemsida
www.ronneby.se

Besöksadress

Stadshuset
Karlshamnsvägen 4

Telefon

0457-61 80 00 vx

E-post

stadsh uset@ron neby.se

Fax
0457-61 87 34

Organisationsnr
212000-0837

372 80 Ronneby .Z lC t/'



Ronneby kommun

Carina Ringtun

Sida
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Datum

2020-08-11
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	Fastställande av dagordning
	Beslut
	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med tilläggsärende, punkt 20 på dagordningen; Ansökan om jämkning för dubbla boendekostnader.

	Val av justerare
	Beslut
	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse Annette Rydell (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Justering sker den 31 augusti kl. 10.00

	Revidering av äskanden - LOV- särskilt boende
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Deltar i debatten
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstningsresultat
	Beslut
	Vård- och omsorgsnämndens beslutar att nämndens beslut om äskanden den 2020-06-17 § 75 ska kvarstå.
	Reservation
	Annette Rydell (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt eget yrkande.
	Agnetha Wildros (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette Rydells (S) yrkande.
	Christer Åkesson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette Rydells (S) yrkande.
	Börje Johansson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette Rydells (S) yrkande.
	Mohammed Teeti (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette Rydells (S) yrkande.

	Anslagsförbrukning
	Sammanfattning
	Förslag till beslut
	Deltar i debatten
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslut
	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

	Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden
	Sammanfattning
	Deltar i debatten
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslut
	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa delegationsordning enligt bilaga 3 samt noterar förvaltningschefens delegation till protokollet.

	Internkontrollplan 2020
	Sammanfattning
	Deltar i debatten
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslut
	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

	Redovisning: Konsekvensanalys av omorganisation av Höstsol
	Sammanfattning
	Bedömning
	Förslag till beslut
	Deltar i debatten
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslut

	Förslag på riktlinjer för biståndsbedömning till vård- och omsorgsboende
	Sammanfattning
	Bedömning
	Förslag till beslut
	Deltar i debatten
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslut

	Utredning om att verksamheten själva skriver kontrakt med hyresgäster i offentligt drivna boenden
	Sammanfattning
	Deltar i debatten
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslut
	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

	Redovisning: Kartläggning av hyresnivån på vård- och omsorgsboende i offentlig regi
	Sammanfattning
	Deltar i debatten
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslut
	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

	Redovisning av förslag till nya blockhyresavtal
	Sammanfattning
	Bedömning
	Förslag till beslut
	Deltar i debatten
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslut
	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

	Förslag till beslut om att begära utdrag ur belastningsregistret vid annonsering av tjänster
	Sammanfattning
	Bedömning
	Förslag till beslut
	Deltar i debatten
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Omröstningsresultat
	Beslut
	Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till nämnden i september med förslag till riktlinjer för begäran av utdrag ur belastningsregister.
	Reservation
	Annette Rydell (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt eget yrkande.
	Agnetha Wildros (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette Rydells (S) yrkande.
	Christer Åkesson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette Rydells (S) yrkande.
	Börje Johansson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette Rydells (S) yrkande.
	Mohammed Teeti (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Annette Rydells (S) yrkande.

	Uppföljning av 2018 års granskningar
	Sammanfattning
	Bedömning
	Förslag till beslut
	Deltar i debatten
	Yrkanden
	Förvaltningen har arbetat med de områden som beskrivs, men har på grund av chefsbyten och coronapandemin inte hunnit att hantera alla områden klart. Under hösten 2020 ska samtliga åtgärder vara klara för redovisning.
	Propositionsordning
	Beslut
	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna följande svar:
	Förvaltningen har arbetat med de områden som beskrivs, men har på grund av chefsbyten och coronapandemin inte hunnit att hantera alla områden klart. Under hösten 2020 ska samtliga åtgärder vara klara för redovisning.
	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i övrigt notera informationen till protokollet.

	Återrapportering utifrån extra nämnd 2020-07-13 § 89 Pandemiplanering
	Sammanfattning
	Bedömning
	Deltar i debatten
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslut
	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera återrapporteringen till protokollet.

	Seniordagen 2020
	Sammanfattning
	Deltar i debatten
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslut
	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ställa in Seniordagen 2020.

	Månadsrapport- placeringssystem till vård- och omsorgsboende
	Sammanfattning
	Bedömning
	Förslag till beslut
	Deltar i debatten
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslut
	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

	Aktuellt i verksamheten
	Sammanfattning
	Deltar i debatten
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslut
	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

	Delegationsbeslut
	Sammanfattning
	Deltar i debatten
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslut
	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

	Skrivelser, cirkulär, m.m.
	Sammanfattning
	Deltar i debatten
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslut
	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.

	Individärende/sekretess
	Övriga frågor
	Sammanfattning
	Deltar i debatten
	Yrkanden
	Propositionsordning
	Beslut
	Vård- och omsorgsnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.


