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§ 1 Dnr 2022-000001 739 

Val av justerare 

 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden utser Annette Rydell (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 2 Dnr 2022-000002 739 

Fastställande av dagordning 

 

Sammanfattning  

Agneta Wildros (S) anmäler en övrig fråga gällande ”dagens RIS” i 

tidningen.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagordningen. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 3 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 2022-01-12  är 12 

personer.       

Bedömning 

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och 

omsorgsboende. 

Rapporten avser redovisade antal 2022-01-12: 

  

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Annette Rydell (S), Christer Hallberg (S) och Rickard 

Evaldsson (M). 

  

Antal personer som väntar på placering 12 

Antal av de ovanstående X personerna:  

Som väntar på somatikboende 7 

Som väntar på demensboende 5 

Befinner sig på korttidsboendet 2 

Där kommunen vid rapportens skapande 

riskerar vitesföreläggande 

0 
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 4 Dnr 2022-000008 739 

Bokslut 2021 

 

Sammanfattning  

Förvaltningen har avslutar året med ett underskott på 23,5 mnkr.  

Förvaltningens stora utmaning under 2021 har varit volymutvecklingen av 

hemtjänsttimmarna som dock planade ut under hösten.  

 

Kostnaderna kopplat till pandemin slutade på 20,9 mnkr, ingen ersättning 

från regeringen har kommit.    

Bedömning 

Förvaltningen har under 2021 utarbetat nya rutiner kopplat till det 

ekonomiska arbetet, varje enhetschef, tillsammans med verksamhetschefen, 

träffar numera förvaltningens kontaktekonom varje månad för genomgång av 

månadens ekonomiska resultat. Det här arbetssättet gör att chefsledet är väl 

insatt i förvaltningens ekonomi och varje enskild chef får det stöd och den 

hjälp som just hen är i behov av.  

 

Vi avslutar 2021 med följande: 

 

 Hemtjänstverksamheten, egen regi, skulle haft en budget i balans, om 

man räknar av kostnader kopplat till pandemin.  

 Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård samt myndighetskontoret 

har en budget i balans.  

 Verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende har en fortsatt 

ekonomisk utmaning framför sig, även om man räknar av kostnader 

kopplat till pandemin. Utmaningen är dels kopplad till att den ny 

resursplaneringsmodell och dels kopplad till att det under året varit 

låg beläggningsgrad på vård- och omsorgsboendena.  

  

Förvaltningens största utmaning är dock volymutvecklingen av 

hemtjänsttimmarna, volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna är en ej 

påverkbar faktor då vi är skyldiga enligt lag att bevilja insatser till de 

kommunmedborgare som bedöms ha behov av det. Här har nämnden fått 

medel tillskjutna inför 2022.      
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Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Christer Åkesson (S), Annette 

Rydell (S), Rickard Evaldsson (M), Agneta Wildros (S), Marianne Thorell 

(L), Christer Hallberg (S) och Carina Aulin (SD).  

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut 

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom 

Kristina Glimmeborn, ekonomihandläggare 
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§ 5 Dnr 2022-000013 739 

Kompletteringsäskande för investeringsmedel  

 

Sammanfattning  

Förvaltningen har vissa åtgärder som inte hunnit genomföras under 2021 

samt åtgärder som inte varit möjliga att ha med i äskandet inför 2022. Därför 

inkommer förvaltningen nu med kompletteringsäskanden      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:  

- Godkänna förvaltningens kompletteringsäskande.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M) och Christer Hallberg (S).  

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut 

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens 

kompletteringsäskande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom 
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§ 6 Dnr 2022-000006 739 

Internbudget 2022 

 

Sammanfattning  

Inför 2022 gav kommunfullmäktige nämnderna i uppdrag att sänka 

kommunens totala kostnad med 40 mnkr. Dessa 40 mnkr fördelades mellan 

nämnderna efter storleksordning.  

Nämnden beslutade om följande åtgärder för att sänka kostnaderna: 

1. Avveckla Vård- och omsorgsboendet Ågårdsbo (exklusive avdelningen 

med inriktning psykiatri)  

2. Avveckla avdelning två på Olsgården.  

3. Avveckla aktivitetssamordnarna, omvandla en av de befintliga tjänsterna i 

Hälso- och sjukvårdsorganisationen till samordnare av det förebyggande 

arbetet samt avsätta 1 mnkr till föreningsbidrag.   

4. Införa gemensam beredskapsorganisation med socialförvaltningen. 

 I arbetet med internbudget 2021, äskade nämnden om 14 mnkr i utökad 

budgetram. Detta äskande avslogs med motiveringen att det skulle komma 

generella statliga medel som kunde täcka äskandet. I arbetet med 

internbudget 2022 äskade nämnden igen om 14 mnkr i utökad ram, även 

detta äskande avslogs med motiveringen att statliga medel kommer att 

tillskjutas även 2022.  

Nämnden äskade även om 20 mnkr i utökad ram pga av volymutveckling av 

hemtjänsttimmarna. Kommunfullmäktige beslutade att skjuta till 18 mnkr.  

På vård- och omsorgsnämndens sammanträde i December 2021 beslutades 

att ta dra tillbaka beslutet om avveckling av aktivitetssamordnarna, dvs 

punkt 3 ovan.      

Bedömning 

Att hålla budget kommer vara en utmaning för förvaltningen även 2022. 

De 18 mnkr som tillskjutits förvaltningen kommer inte fullt ut täcka 

kostnaden för köp av hemtjänsttimmar om förvaltningens prognos stämmer.   

Bedömningen är att pandemin kommer fortgå även under 2022, vilket 

kommer innebär att förvaltningen kommer generera kostnader kopplat till 

pandemin även 2022.  

Förvaltningen har inte fått några signaler om att de statliga medlen på 14,5 

mnkr är på väg att betalas ut till kommunerna.       
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Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar om internbudget 2022 enligt utskickad 

rapport.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Christer Hallberg (S) och 

Annette Rydell (S). 

Yrkanden 

Annette Rydell (S) yrkar på att Backen ställs om till trygghetsboende 

omgående för att förbättra finansiering av utökade hemtjänsttimmar.         

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på tjänsteförslaget och finner 

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:  

De som önskar bifalla tjänsteförslaget röstar ja.  

De som önskar bifalla Annette Rydells (S) förslag röstar nej.       

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges åtta (8) ja-röster, 

fem (5) nej-röster, varefter ordföranden finner att vård- och 

omsorgsnämnden beslutar i enlighet med tjänsteförslaget. 

 

Namn Ja Nej Avstår 

Susanne Petersson (C) X   

Annette Rydell (S)  X  

Johannes Chen (M) X   

Rickard Evaldsson (M) X   

Agneta Wildros (S)  X  

Christer Åkesson (S)  X  

Mohammed Teeti (V)  X  

Sandra Bergkvist (SD) X   

Marianne Thorell (L) X   

Christer Hallberg (S)  X  
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Anders Oddsheden (SD) X   

Yvonne Olsson (SD) X   

Sara Blixt (M) X   

  

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar om internbudget 2022 enligt utskickad 

rapport. 

Reservation 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för Annette 

Rydells (S) förslag. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom 

Kristina Glimmeborn, ekonomihandläggare 
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§ 7 Dnr 2022-000007 730 

Internkontroll 2022 

 

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden ska varje år anta en plan för internkontroll, 

enligt reglemente för intern kontroll. Vård- och omsorgsförvaltningen har 

genomfört riskbedömningar och utifrån dessa tillsammans med 

internkontrollpunkter med statusen ”väsentlig avvikelse” från 2021 har ett 

förslag till internkontrollplan för 2022 arbetats fram. 

Bedömning 

Intern kontroll innebär att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt 

som det är tänkt. Intern kontroll är det samlade begreppet för den 

organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till detta. Enligt 

Ronneby kommuns reglemente för intern kontroll ska vård- och 

omsorgsnämnden varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 

interna kontrollen och genomförd riskbedömning skall beaktas i upprättandet 

av planen.  

 

Enligt tillämpningsanvisningarna ska 

- Kommunstyrelsen under september månad fastställa riskområden som 

särskilt bör beaktas i kommunens arbete med internkontrollplaner.  

- Nämnderna i januari (innevarande år) besluta om årets internkontroll.  

 

Enligt reglementet för intern kontroll ska  

- Nämnderna beslutar om internkontrollplan i december året före planen ska 

gälla. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen har valt att följa tidsplanen i 

tillämpningsanvisningarna. Riskbedömningar gjordes i verksamheten under 

november 2021. Sammanställning och bedömning gjordes av 

ledningsgruppen under december 2021.  

 

2021-09-07 beslutades i Kommunstyrelsen riskområden inför 2022 års 

internkontrollplan (se bilaga). Vård- och omsorgsförvaltningen har gått 
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igenom de riskområden som Kommunstyrelsen fastställt och beaktat dem i 

verksamhetens riskbedömningar. 

 

Riskbedömningar 

Under november 2021 gjordes riskbedömningar i vård- och 

omsorgsförvaltningens verksamheter inför internkontrollplan 2022. 

Verksamheternas riskbedömningar sammanställdes under december 2021 

och värderades på ledningsgruppen. En komplett bruttolista med samtliga 

verksamheters identifierade risker sammanställdes, se underlag ”Bruttolista 

internkontrollplan 2022”.  

 

Kontrollmoment 2021 med väsentlig avvikelse 

Under december 2021 presenteras resultatet för 2021 års 

internkontrollmoment i vård- och omsorgsnämnden. Åtta kontrollmoment 

fick status ”väsentlig avvikelse” vilket innebär att de per automatik följer 

med till 2022 års internkontrollplan för fortsatt uppföljning. 

 

Internkontrollplan 2022 

Utifrån verksamhetens pågående och planerade aktiviteter i verksamheterna, 

bruttolistan samt kontrollmoment från 2021 med status ”väsentlig avvikelse” 

har ett förslag till internkontrollplan 2022 arbetats fram, se underlag ”Förslag 

till internkontrollplan 2022”.  

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att 

- Anta förslag till internkontroll för 2022.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Christer Hallberg (S), Annette 

Rydell (S), Johannes Chen (M) och Christer Åkesson (S). 

Yrkanden 

Christer Hallberg (S) yrkar på att vård- och omsorgsnämnden endast antar de 

internkontrollpunkter som har väsentliga avvikelser 2021, bortsett från 

Senior Alert som flyttas fram till 2024. 

 

Christer Åkesson (S) yrkar bifall till Christer Hallberg (S) förslag.     
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Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar de internkontrollpunkter som har 

väsentliga avvikelser 2021, bortsett från Senior Alert som flyttas fram till 

2024. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Bodil Evaldsson, kvalitétsutvecklare 

Katarina Losell, MAS 

Isabelle Corneliusson, LOV-samordnare 
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§ 8 Dnr 2022-000014 739 

LOV-ersättning 2022 

 

Sammanfattning  

Enligt vård- och omsorgsnämndens beslut om ersättningsnivåer för LOV kan 

vård- och omsorgsnämnden varje år justera ersättningen med hänsyn till 

förändringar i kostnadsläget avseende personalkostnader och övriga 

kostnader samt eventuella ändringar i resursfördelningen på grund av 

politiska beslut.  

 

Ersättningen till leverantören baseras på egenregins internbudget för 

innevarande år. 

Bedömning 

Förslag om LOV-ersättning för 2022 för vård- och omsorgsboende och 

hemtjänst.  

Vård- och omsorgsboende 

  
Boende > 30 

lägenheter Boende < 30 lägenheter 

  Egen regi Privat regi Egen regi Privat regi 

Somatik 1298 2032 1634 2396 

Demens 1559 2249 1896 2614 

Tomrum 25 492 25 492 

Parboende/somatik 834 1303 1171 1667 

Parboende/demens 969 1448 1308 1815 

 

Hemtjänst, egen regi 

  Tätort Landsbygd 

Omvårdnad 413 442 

Service 403 432 

Tvätt & städ 365 392 
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Hemtjänst, privat regi (exklusive momskompensation) 

Om ett bolag endast tillhandahåller insatser såsom service och/eller städ 

och tvätt så fakturerar de kommunen med moms på fakturan. Då utgår 

ersättning exklusive momskompensation.   

  Tätort Landsbygd 

Omvårdnad 443 473 

Service 433 462 

Tvätt & städ 395 421 

 

Hemtjänst, privat regi (inklusive momskompensation) 

Om bolaget även utför omvårdnadsinsatser så utgår ersättning inklusive 

momskompensation, detta då de inte får fakturera moms. 

 
Tätort Landsbygd 

Omvårdnad 466 497 

Service 455 486 

Tvätt & städ 414 443 

 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att: 

 Godkänna LOV-ersättning för 2022 för vård- och omsorgsboende 

och hemtjänst.  

 Ersättningen skall gälla från 2022-01-01. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M) och Agneta Wildros (S).  

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut 

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att: 

1. Godkänna LOV-ersättning för 2022 för vård- och omsorgsboende 

och hemtjänst.  

2. Ersättningen skall gälla från 2022-01-01. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Isabelle Corneliusson, LOV-samordnare 

Kristina Glimmeborn, ekonomihandläggare 

Jane Wennerdahl Nilsson, ekonom 
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§ 9 Dnr 2021-000254 730 

Förslag till 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 aktör gällande om och hur 

merkostnader för covid-19 ska ersättas för året 2021 om inte statsbidrag kan 

sökas för detta år.   

Bedömning 

Både privat och egen regi har erhållit statsbidrag för merkostnader på grund 

av covid-19 under 2020.  

 

I skrivande stund finns inga indikationer på att statsbidrag för merkostnader 

på grund av covid-19 för 2021 kommer kunna sökas och därmed ej erhållas. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen ber vård- och omsorgsnämnden att ge 

förvaltningen i uppdrag att utreda frågeställningen om och hur ersättning för 

merkostnader gällande covid-19 för 2021 ska utgå om inte statsbidrag kan 

sökas och erhållas, inom både privat och egen regi.    

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att: 

 Ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda om och hur 

ersättning för merkostnader gällande covid-19 för 2021 ska utgå om 

inte statsbidrag kan sökas och erhållas, inom både privat och egen 

regi.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Annette Rydell (S), Christer 

Hallberg (S), Agneta Wildros (S) och Susanne Petersson (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 ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag 

att:  

- utreda om och hur ersättning för merkostnader gällande covid-19 för 

2021 ska utgå om inte statsbidrag kan sökas och erhållas, inom både 

privat och egen regi.  

 

Återrapportering sker till nämnden på sammanträdet i april 2022. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Isabelle Corneliusson, LOV-samordnare 

Bodil Evaldsson, kvalitétsutvecklare 
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§ 10 Dnr 2020-000237 730 

Utredning aktivitetssamordnare och dagcentraler 

 

Sammanfattning  

2020-09-24 Redovisades uppdraget ”ta fram slutgiltigt förslag på vad 

kommunen ska ha för åtaganden vid trygghetsboende/mötesplatser” på 

kommunfullmäktige (KF) kommunfullmäktige gav då vård- och 

omsorgsnämnden 5 uppdrag 

1. Ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att säga upp samtliga 

hyreskontrakt för gemensamhetslokaler på trygghetsboende. 

2. Riktlinjer antagna 2013-12-12 av kommunfullmäktige upphör i 

samband med att sista gällande hyreskontrakt löper ut. 

3. Ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram riktlinjer för 

vad, hur och var förvaltningen ska erbjuda de äldre aktiviteter i 

kommunen utifrån var behov och målgrupp finns. Arbetet med att ta 

fram dessa nya riktlinjer ska redovisas till kommunstyrelsens 

arbetsutskott senast i december månad 2020. 

4. Inga nya lokalkontrakt för mötesplats på trygghetsboende, eller 

annan lokal med samma syfte, tecknas innan dessa riktlinjer är 

framtagna och fastställda. 

Samtliga hyreskontrakt sades upp av kommundirektör under hösten 2020.  

December 2020 återremitterade Vård- och omsorgsnämnden uppdraget ”Ge 

vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram riktlinjer för vad, hur och 

var förvaltningen ska erbjuda de äldre aktiviteter i kommunen utifrån var 

behov och målgrupp finns. Arbetet med att ta fram dessa nya riktlinjer ska 

redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast i december månad 

2020.” Till kommunfullmäktige (KF), då nämnden ansåg uppdraget vara 

otydligt och frågan komplex med tanke på lagen om valfrihet.  

 

Januari 2021 återremitterade Kommunstyrelsen ärendet tillbaka till vård- och 

omsorgsnämnden och Vård- och omsorgsnämnden gav då uppdraget till 

förvaltningen att göra en ny utredning gällande vad, hur och var kommunen 

ska erbjuda de äldre aktiviteter samt hur kommunen ska hantera 

trygghetsboenden. 

 

November 2021 återremitterades ärendet tillbaka till vård- och 

omsorgsnämnden med följande motivering; ”Kommunstyrelsens 
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arbetsutskott återremitterar ärendet till vård- och omsorgsnämnden med 

hänvisning till att är nämndens uppdrag att utreda och återkomma med 

förslag på riktlinjer för vad, hur och var förvaltningen ska erbjuda de äldre 

aktiviteter i kommunen utifrån var behov och målgrupp finns    

Bedömning 

Fram till år 2030 beräknas andelen äldre i Sverige öka kraftigt samtidigt som 

andelen personer i arbetsför ålder minskar. Andelen äldre och unga ökar 

snabbare än befolkningen i arbetsför ålder, vilket kommer generera 

utmaningar både när det gäller rekrytering och finansiering. Den 

demografiska utvecklingen kommer innebära ökad efterfrågan på både 

hälso- och sjukvård och äldreomsorg, samtidigt som det kommer finnas färre 

personer att anställa. 

Det kommer inte räcka med fler medarbetare framöver (dessa kommer inte 

heller finnas att anställa) verksamheten behöver utvecklas och effektiviseras 

genom nya arbetssätt;  

 

 Förebyggande och hälsofrämjande insatser som möjliggör för 

kommunens seniorer att leva ett självständigt och oberoende liv 

så länge som möjligt  

 Automatisering av repetitiva administrativa arbetsmoment 

 Digitala lösningar 

 Välfärdsteknik som kan ersätta fysiska arbetsmoment 

 Rätt till heltid  

 Ny bemanningsprocess  

 Strategisk kompetensförsörjning 

 

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet består av tidiga insatser innan 

ett behov av insatser från hemtjänst eller hemsjukvård uppstått. Det handlar 

om att öka seniorernas förmåga till självständighet och möjliggöra för dem 

att leva ett tryggt liv i det egna hemmet. En viktig hörnsten i det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet handlar om att bryta ofrivillig 

ensamhet. Där kommer vikten av aktiviteter för kommunens seniorer in. 

Var ska då dessa aktiviteter genomföras?  

Tittar vi på den nya befolkningsstatistik som kommunen fått ta del av så ser 

vi en markant ökning av kommunmedborgare som är 80 år och äldre i 

följande geografiska områden. 
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Därför bör kommunen bedriva aktiviteter och social samvaro i ovan 

geografiska områden.  

Parallellt med att förvaltningen arrangerar aktiviteter och social samvaro, bör 

även näringslivet, kulturlivet, kyrkan och föreningslivet motiveras till att 

arrangera aktiviteter och sammankomster som riktas till kommunens 

seniorer.   

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Uppdraget att utreda vad, hur och var förvaltningen ska erbjuda de 

äldre aktiviteter i kommunen, utifrån var behov och målgrupp finns 

anses vara besvarad.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M) och Annette Rydell (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut 

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta att: 

- Uppdraget att utreda vad, hur och var förvaltningen ska erbjuda de 

äldre aktiviteter i kommunen, utifrån var behov och målgrupp finns 

anses vara besvarad. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Kommunstyrelsen 
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§ 11 Dnr 2021-000304 009 

Kompetensförsörjningsstrategi och förslag på 
uppföljning 2022-2025 

 

Sammanfattning  

6/10 2020 tog kommunstyrelsen beslut om att ge i uppdrag åt 

personalenheten att arbeta fram en strategi för den strategiska 

kompetensförsörjningen i kommunen. Till strategin ska nämnds- och 

förvaltningsspecifika handlingsplaner kopplas.  

Förvaltningen har under hösten arbetat fram en kompetensförsörjningsplan 

som är samverkad med fackliga parter samt skickad till personalenheten.   

Bedömning 

Förvaltningen stödjer den kompetensförsörjningsstrategi som nu är ute på 

remiss och som personalenheten har arbetat fram.    

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom 

förvaltningens bedömning och att inte ha något att erinra mot förslaget.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M) och Annette Rydell (S). 

Yrkanden 

Annette Rydell (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom förvaltningens bedömning och 

har inte något att erinra mot förslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Cecilia Westlund, personalchef 
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§ 12 Dnr 2022-000018 739 

Avveckling Lindebo och Ålycke 

 

Sammanfattning  

Kommunen har långtgående planer på att bygga nytt vård- och 

omsorgsboende i Bräkne Hoby och i Johannishus.  

 I Johannishus förs dialog med byggföretaget Conara.  

 I Bräknehoby förs dialog med byggföretaget Altura  

 

För att processerna ska kunna fortskrida behövs ett nämndbeslut om att 

avveckling kommer ske av Lindebo samt Ålycke, när de nya vård- och 

omsorgsboendena står inflyttningsklara.      

Bedömning 

Den analys förvaltningen gör, utifrån den gamla behovsprognosen och den 

nya befolkningsstatistiken, är att det finns behov av att nybyggnationerna 

genomförs, då dessa kommer öka antalet lägenheter på vård- och 

omsorgsboende. Risken är annars överhängande att beslut om plats på vård- 

och omsorgsboende inte kommer kunna verkställas inom lagstadgad tid.      

Förslag till beslut 

På uppdrag, föreslår förvaltningen vård- och omsorgsnämnden besluta att: 

 Avveckla Ålycke då nytt vård- och omsorgsboende står 

inflyttningsklart i Johannishus.  

 Avveckla Lindebo då nytt vård- och omsorgsboende står 

inflyttningsklart i Bräknehoby.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Annette Rydell (S), Rickard 

Evaldsson (M) och Christer Åkesson (S).  

Yrkanden 

Annette Rydell (S) yrkar på att ärendet återremitteras.  

 

Sara Blixt (M) yrkar bifall till Annette Rydells (S) förslag.    
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Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden återremitterar ärendet till vård- och 

omsorgsförvaltningen. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, förvaltningschef 

Kommunstyrelsen 
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§ 13 Dnr 2021-000287 730 

Remiss - Utredning av kommunens hälso- och 
sjukvårdsorganisation 

 

Sammanfattning  

Efter initiativ av dåvarande äldrenämnden beslutar kommunstyrelsen 2019-

09-03 att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utreda 

förutsättningarna för en gemensam hälso- och sjukvårdsorganisation. Enligt 

beslut av tidigare kommundirektör Tommy Ahlqvist ska genomförd 

utredning skickas på remiss till socialnämnden samt vård- och 

omsorgsnämnden innan ärendet lyfts till politiska instanser för vidare beslut. 

Yttrandet skall vara utredaren tillhanda senast 2022-01-31.      

Bedömning 

Utredningen bedöms som väl genomarbetad utifrån relevanta parametrar. 

Utredningen lyfter fram den problematik som finns idag inom vård och 

omsorgsförvaltningen och i samarbetet med socialförvaltningen. Sedan 

utredningen gjordes har mer samarbete startats exempelvis gällande 

digitalisering. 

 

Gällande HSO Rehabilitering behövs en mer omfattande genomlysning och 

beskrivning av mål och arbetsinnehåll samt de delar av lagstadgat arbete som 

inte hinner utföras. 

 

Problematik som behöver lösas, oavsett beslut, är gränsdragningen för 

personlig assistans där kompetensen ligger i socialförvaltningen och 

patientsäkerheten vid överrapportering mellan dag och natt till 

socialförvaltning. Överföring av personal vid överföring av personlig 

assistans bedöms inte vara möjlig. 

 

Utredaren framhåller också vikten av att arbeta proaktivt och att hantera 

vård-förflyttning enligt nära vård kommer att kräva ökade personalresurser. I 

nuläget är det svårt att rekrytera legitimerad personal som arbetsterapeuter, 

fysioterapeuter och sjuksköterskor vilket försvårar detta arbete. 

 

Förslag 2 som utredaren förespråkar är det förslag som bedöms ha flest 

fördelar i en framtida organisation. Föreslagna åtgärder kommer att gynna 
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både personal och patienter samt öka samarbetet mellan de olika 

förvaltningarna.      

Förslag till beslut 

Vård och omsorgsnämnden föreslås besluta: 

- att förorda utredningens Förslag 2      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Susanne Petersson (C), Annette 

Rydell (S) och Christer Hallberg (S). 

Yrkanden 

Christer Hallberg (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner 

att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förorda utredningens förslag 2. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Hanna Grahn, utredare 
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§ 14 Dnr 2022-000017 739 

Beredskap för utökning av el-bilar 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har som mål att bli Sveriges första hållbara kommun. 

Som en del i detta har hemtjänsten ersatt en bil med förbränningsmotor med 

el-bil. Ytterligare tre el-bilar är beställda och dessa kommer ersätta bilar med 

förbränningsmotorer när leasingavtalen för dessa fordon går ut. Detta är en 

del i omställningen till en mer hållbar fordonsflotta. En omställning berör 

flera av de mål som anges i agenda 2030 och bidra på flera sätt till en hållbar 

utveckling.      

Bedömning 

Att i dagsläget växla en större andel av fordon med förbränningsmotorer till 

el-bilar begränsas av tillgänglig laddinfrastruktur. Vidare bör hänsyn tas till 

backupsystem vid strömavbrott. Till dess att ladd infrastrukturen är utbyggd 

kommer antalet el-bilar inte kunna införskaffas i den utsträckningen så att 

förvaltningen inte kan hantera ett potentiellt bortfall av elbilar på grund av 

el-avbrott.  

I händelse av elavbrott och bortfall av ladd möjligheter kommer el-bilarna 

inom hemtjänsten ersättas med bilar från andra verksamheter inom 

förvaltningen under helgtid. Under veckorna kommer rutter att planeras om 

och samåkning ske där det i möjligt. Kvarstår ytterligare behov kommer 

detta att täckas av hyrbilar på kortidshyra. Kommunens bil pool kommer inte 

kunna användas då den består av elbilar.     

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Christer Hallberg (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut 

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Vård-och omsorgsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(44) 
2022-01-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 2022-000020 047 

Stimulansmedel för teknik, kvalitet och effektivitet med 
den äldre i fokus 

 

Sammanfattning  

Förvaltningen ämnar söka följande stimulansmedel: 

 Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, 603 644 kr.      

Bedömning 

Förvaltningen ämnar söka följande stimulansmedel: 

 Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus, 603 644 kr.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta om vi kan söka dessa 

stimulansmedel.       

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 föreslår kommunstyrelsen att godkänna att 

vård- och omsorgsförvaltningen kan söka dessa stimulansmedel.       

________________ 

Exp: 

Pernilla Haraldsson, IKT-strateg 

Kommunstyrelsen 
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§ 16 Dnr 2021-000215 732 

Information om projektet med trygghetskameror, 
fjärrtillsyn 

 

Sammanfattning  

I den lösningen vi har valt gör tillsynen genom att personal aktiverar 

trygghetskameran via app i larmtelefonen under max en minut. Inga bilder 

eller videoupptagningar sparas. Vi har en utmaning i att kameraanvändning 

enligt grundlagen innebär en form av övervakning eller kartläggning. Det 

innebär att för att vi ska kunna utföra tillsyn via kamera så måste vi inhämta 

ett samtycke från vårdtagaren. Vi måste också säkerställa att vårdtagaren 

förstår vad de samtycker till. Hela processen ska vara väl dokumenterat.  

På vård- och omsorgsboende har vi haft utbildning hos två verksamheter och 

en enhet har tagit fram underlag och samtycke från en vårdtagare där vi 

installerat en kamera och tillsyn har utförts sedan 30 november. Både 

personalen och vårdtagaren är mycket nöjda med tjänsten.  

Vi har installerat 8 st 3D sensorer hos vårdtagare som inte kan ge samtycke. 

SKR menar att sensorer är en produkt som inte tillåter att den enskilde kan 

identifieras via bild eller ljud och omfattas därmed inte av grundlagsskyddet 

i 2 kap. 6 § 2 stycket regeringsformen då sådan teknik inte utgör ett 

”betydande intrång” i den personliga integriteten och att stöd därmed finns i 

socialtjänstlagen för digital tillsyn i den formen för personer med nedsatt 

kognitiv förmåga. Vi har dock ännu inte aktiverat sensorkameran. Vi 

behöver få fram riktlinjer till enhetscheferna för att veta hur besluten ska tas.  

Till ordinärt boende är tekniken testad och teknikteamet är förberedda för att 

börja installera kameror hos vårdtagare. All nattpersonal är utbildad i hur en 

tillsyn ska utföras. Nästa steg är att vårdtagarens kontaktpersonal förklarar 

för vårdtagaren om hur den digitala tillsynen går till och inhämtar samtycke 

om vårdtagaren väljer att få sin tillsyn digitalt.  

Vi har också under 2021 testat kommunikation med vårdtagarna via platta. 

Det är tänkt som ett alternativ av tillsyn under dagen.   

Förvaltningen fick 200 000 kr från kommunens välfärdstekniksatsning som 

har använts till sensorer och system för kameror i ordinärt boende. Utöver 

dessa pengar användes 165 600 kr från stimulansmedel för demens och 

ensamhet för att bekosta en förlängning av 3D sensorer i 15 månader. Vi har 

även använt 84 000 kr från demens och ensamhet för att bekosta 10 

tillsynsplattor under 2021.      
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Bedömning 

2021-05-26 beslutade Vård- och omsorgsnämnden att utföra en pilot 

gällande fjärrtillsyn i hemtjänsten och på vård- och omsorgsboende.  

Införandet av fjärrtillsyn skulle innebära positiva effekter både för utförare 

och brukare. Trygghet för brukare och nära anhöriga, bättre sömn – behöver 

inte bli störd/väckt samt känsla av ökad integritet och självständighet.  

Tillsynen görs genom att personal aktiverar trygghetskameran via app i 

larmtelefonen under max en minut. Inga bilder eller videoupptagningar 

sparas. Syftet är att se om den enskilde ligger i sin säng eller på annan 

viloplats. 

Vi har i projektet en styrgrupp bestående av verksamhetscheferna och två 

arbetsgrupper, en för ordinärt boende och en för vård- och omsorgsboende. 

Vi har en utmaning i att kameraanvändning enligt grundlagen innebär en 

form av övervakning eller kartläggning. Det innebär att för att vi ska kunna 

utföra tillsyn via kamera så måste vi inhämta ett samtycke från vårdtagaren. 

Vi måste också säkerställa att vårdtagaren förstår vad de samtycker till. Hela 

processen ska vara väl dokumenterat.  

På vård- och omsorgsboende har vi kameror med i avtalet med leverantören 

av larmsystemet. Information har getts till cheferna om tillsyn via kamera. 

Vi har haft utbildning hos två verksamheter och en chef har tagit fram 

underlag och samtycke från en vårdtagare där vi installerat en kamera och 

tillsyn har utförts sedan 30 november. Både personalen och vårdtagaren är 

mycket nöjda med tjänsten.  

Vi har installerat 8 st 3D sensorer hos vårdtagare som inte kan ge samtycke. 

Med sensorer menar SKR en produkt som inte tillåter att den enskilde kan 

identifieras via bild eller ljud, till exempel sensormatta, värmesensor och 

kamera med oskärpa. Det gör att användandet av sensorteknik inte omfattas 

av grundlagsskyddet i 2 kap. 6 § 2 stycket regeringsformen då sådan teknik 

inte utgör ett ”betydande intrång” i den personliga integriteten och att stöd 

därmed finns i socialtjänstlagen för digital tillsyn i den formen för personer 

med nedsatt kognitiv förmåga. Vi har dock ännu inte aktiverat 

sensorkameran. Vi behöver få fram riktlinjer till enhetscheferna för att veta 

hur besluten ska tas. Här behöver vi hjälp av vår MAS, MAR och 

verksamhetschefer för att komma vidare.   

Till ordinärt boende har vi programmerat om kameror från Vård- och 

omsorgsboende för att kunna använda i ordinärt boende. Vi har skrivit ett års 

avtal med Viser, vår leverantör till larm på Vård- och omsorgsboende för att 

leverera fjärrtillsynstjänst till ordinärt boende under testperioden. Tekniken 

är testad och teknikteamet är förberedda för att börja installera kameror hos 

vårdtagare. All nattpersonal är utbildad i hur en tillsyn ska utföras. Vi har 
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även schemalagt vår testkamera varje natt från utbildningstillfället för att 

natten ska få börja träna och få god kunskap om att utföra tillsyn digitalt. 

Nästa steg är att vårdtagarens kontaktpersonal förklarar för vårdtagaren om 

hur den digitala tillsynen går till och inhämtar samtycke om vårdtagaren 

väljer att få sin tillsyn digitalt. Enhetschefen beställer sedan installation av 

teknikteamet. Här har vi fått pausa under en period då hemtjänsten har varit 

ansträngd och tid för detta projekt inte har funnits. Utbildning av 

kontaktpersonal och enhetschefer kommer genomföras så fort det är möjligt. 

Vi har också under 2021 testat kommunikation med vårdtagarna via platta. 

Det är tänkt som ett alternativ av tillsyn under dagen. Man kan koppla upp 

sig både som anhörig och som hemtjänst för att kolla av med vårdtagaren att 

allt är ok och kanske påminna om något där personal inte behöver vara på 

plats. Vi har fått väldigt mycket positiv feedback från vårdtagarna som testat 

och från deras anhöriga. En biståndshandläggare säger att en vårdtagare som 

fått ut en platta avsagt sig insatserna då vårdtagaren upplevde sig trygg och 

självständig med plattan.  

Budget  

Förvaltningen fick 200 000 kr från kommunens välfärdstekniksatsning som 

har använts till sensorer och system för kameror i ordinärt boende. Utöver 

dessa pengar användes 165 600 kr från stimulansmedel för demens och 

ensamhet för att bekosta en förlängning av 3D sensorer i 15 månader. Vi har 

även använt 84 000 kr från demens och ensamhet för att bekosta 10 

tillsynsplattor under 2021.      

Förslag till beslut 

Vård- och Omsorgsnämnden föreslås ta informationen till protokollet.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M), Annette Rydell (S) och Christer 

Hallberg (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut 

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Pernilla Haraldsson, IKT-strateg 
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§ 17 Dnr 2022-000011 739 

Information från förvaltningen 2022 

 

Sammanfattning  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska Katarina Losell informerar om ett 

ansträngt läge i och med pandemin, dels på grund av hög smitta men också 

brist på provtagningsmaterial.       

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M) och Christer Hallberg (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut 

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.      

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 18 Dnr 2022-000003 739 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

 Sammanställning av beslut januari-december 2021      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut 

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 19 Dnr 2022-000004 739 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden föreligger inför sammanträdet:  

 Äskande om medel för installering av sprinkler på Ålycke 

 Avgifter och taxor 

 Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i Vård- och 

omsorgsnämnden 

 Utveckling hemtjänsttimmar 2021 

 Protokoll FSG 2021-12-13 

 Beslut-2022000016-KS-§ 4, Krav på vaccination vid nyanställning 

 Beslut-2021000742-KS-§ 19, Äskande av investeringsmedel - 

finansiering av el-cyklar 

 Beslut-2021000743-KS-§ 20, Hantering av avgift för sondmat 

 Ställföreträdande förvaltningschef Maria Sevestedt.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera delgivningsärendena till 

protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Annette Rydell (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut 

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 20 Dnr 2022-000005 739 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Agneta Wildros (S) ställer en övrig fråga gällande ”dagens RIS” i tidningen.     

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att notera ärendet till protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Sara Blixt (M) och Agneta Wildros (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Sara Blixt (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till beslut 

och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på tjänsteförslaget 

och finner att vård- och omsorgsnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 



Nämnd: Vård- och omsorg 
 

 
Beskrivning      Ansvar Slag Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt Belopp 

        
Investeringar:        

1. Nytt 
verksamhetssystem 

714000   500   62439 353 
 

1. Förbättra utemiljön 
vid särskilt boende 

2.  

714000   510   62432 
 

548 
 

3. Tid- och 
insatsuppföljning 

714000  500   62438 327 
 

4. Trådlös uppkoppling 714000  510 
 

   62434 300 
 

5. Sprinkler Ålycke       2175 

        
Summa       3703 

 

 
 
Motivering:  
 
1. Tieto utvecklar det nya verksamhetssystemet LifeCare kontinuerligt, vi kopplar på oss på de olika 
delarna efter hand som de blir färdiga. Nästa del som vi vill kunna koppla på oss mot under 2022, är 
stöd för ersättning och statistik. 
 
2. Förbättringar av utemiljön runt vård- och omsorgsboenden påbörjades under 2021. Då vissa delar 
kräver stöd och hjälp från andra förvaltningar/bolag samt att det pga pandemin är brist på visst 
byggmaterial, har det varit svårigheter att genomföra alla åtgärder under 2021.  
 
3. Insatsuppföljning på vård- och omsorgsboende skulle påbörjats under 2021, men flyttades fram i 
planeringen till 2022 pga omprioriteringar. 
 
4. IT-enheten har lagt upp en underhållsplan gällande förvaltningens WIFI. Den beställning av teknik 
till WIFI nätet som gjordes under 2021 har ännu inte levererats pga att det är svårt att få fram teknik på 
marknaden. Därför behöver förvaltningen ha kvar denna budget för att täcka för 2021 års kostnader 
 
5. Arbetet med installation av sprinkler är utfört under 2021, men fakturan inkommer först under 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Appelskog 
Förvaltningschef 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
 



Internbudget 2022 Bokslut 2021 Budget 2021 Budget 2022

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN

Intäkter

Taxor och avgifter -860 -175

Hemtjänst egen regi -108 754 -95 496 -104 336 8 mnkr av 18 mnkr tillskott

Vobo egen regi -112 944 -118 715 -112 766 4 mnkr av 18 mnkr tillskott

Avgifter hemtjänst -9 563 -9 344 -9 884 Ökat intäkt m.a.a höjda taxor

Avgifter säbo -3 949 -4 080 -4 565 Ökat intäkt m.a.a höjda taxor

Avgifter HSL -301 -315 -315

Avgifter larm -1 685 -1 820 -1 820

Hyror -16 382 -17 805 -15 655 Sänkt m.a.a. avveckling lägenheter samt lite hög tidigare

Projektintäkter -27 086 -14 456 -14 456

Övriga intäkter -17 956 -3 959 -6 257 Intäkt för kost boende (Attendo) ca 1,9 mnkr, låg e j i budget tidigare

Summa intäkter -299 480 -266 165 -270 054

Kostnader

Personalkostnader 340 344 318 571 320 863

Lönerevision, avveckling av platser, dubbla löner vid nyanställning 2021, nedtrappning VC lön, ca 12 

mnkr av 18 mnkr tillskott, ej budget för full beläggning på boende vilket därmed leder till lägre 

personalkostnader i budget, sänkta personalomkostnader (sociala avgifter) 2021 samt justering av 

poster som låg för högt.

Lokalkostnader 36 357 36 041 36 037

Köp av hemtjänsttimmar 124 051 103 525 115 490 11 mnkr av 18 mnkr tillskott samt lönerevision samt lönerevision och uppräkning av övriga kostnader.

-varav egen regi 108 754 95 496 115 490

-varav extern regi 15 297 8 029

Köp av platser, vård och o 145 266 144 449 146 294
6 mnkr av 18 mnkr tillskott, men m.a.a avveckling platser reduceras även denna budget (Olsgården, 

Ågårdsbo plan1 samt helårseffekt på plan 2), ej budget för full beläggning vilket därmed leder till lägre 

personalkostnader och lägre budget för köp av platser.

-varav egen regi 112 944 118 715 146 294

-varav extern regi 32 322 25 734

Larm 2 656 2 824 2 804

Tekniska hjälpmedel 11 635 11 420 11 648

Betalningsansvar 50 50

Inhyrd personal 127 360 360

Projektkostnader 13 249 1 622 Privata LOV bolags del av statsbidrag på 14,5 mnkr. Beräknad på kostnadsmassa,

Övriga kostnader 29 423 28 796 28 923

Summa Kostnader 703 108 646 036 664 091

Avskrivningar 2 256 2 509 2 427

85 101 73

RESULTAT 405 968 382 481 396 537
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100 NÄMNDS O 

STYRELSEVERKSAMHET

Intäkter

Kostnader

Personalkostnader 1 135 1 135

Övriga kostnader 94 94

Summa Kostnader 1 229 1 229

RESULTAT 1 229 1 229

500 VÅRD OCH 

OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Intäkter

Taxor och avgifter -175

Övriga intäkter -40

Summa intäkter -215

Kostnader

Personalkostnader 4 136 3 914 Nedtrappning tidigare VC, en del lägre löner vid nyanställning samt dubbla löner 2021 vid nyanställning

Lokalkostnader

Övriga kostnader 2 234 2 195

Summa Kostnader 6 370 6 109

Avskrivningar 540 472

Internränta 28 19

RESULTAT 6 723 6 600
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501 VOLYMBUDGET 

HEMTJÄNSTTIMMAR OCH 

BOENDEDYGN

Intäkter

Övriga intäkter -1 251 -1 785 Återsökning av dold moms för privata LOV bolag

Summa intäkter -1 251 -1 785

Kostnader

Köp av hemtjänsttimmar 103 525 115 490 11 mnkr av 18 mnkr tillskott samt lönerevision samt lönerevision och uppräkning av övriga kostnader.

-varav egen regi 95 496 115 490

-varav extern regi 8 029

Köp av platser, vård och o 144 449 146 294
6 mnkr av 18 mnkr tillskott, men m.a.a avveckling platser reduceras även denna budget (Olsgården, 

Ågårdsbo plan1 samt helårseffekt på plan 2), ej budget för full beläggning vilket därmed leder till lägre 

personalkostnader och lägre budget för köp av platser.

-varav egen regi 118 715 146 294

-varav extern regi 25 734

Tekniska hjälpmedel

Övriga kostnader

Summa Kostnader 247 974 261 784

RESULTAT 246 723 259 999

502 VOLYM/KVAL/FÖRBÄTR

Intäkter

Kostnader

Övriga kostnader 250 250

Summa Kostnader 250 250

RESULTAT 250 250
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503 KANSLI

Intäkter

Kostnader

Personalkostnader 6 747 6 391
Systemansvar, teknikteam, larmteam, ekonomihandläggare, kvalitetsutvecklare,lov-samordnare, 

MAS.  dubbla löner vid nyanställning 2021, nedtrappning VC lön, vissa lägre löner vid nyanställning.

Övriga kostnader 5 401 6 596
Interna saldofördelningar IT enhet har ökat, demontering Paamskåp, nya timecaremoduler, 

uppräkningar system.

Summa Kostnader 12 148 12 987

Avskrivningar 62 77

Internränta 1 2

RESULTAT 12 211 13 066

504 FINASIERADE PROJEKT

Intäkter

Projektintäkter -14 456 -14 456

Övriga intäkter

Summa intäkter -14 456 -14 456

Kostnader

Projektkostnader 1 622

Övriga kostnader

Summa Kostnader 1 622 Privata LOV bolags del av statsbidrag på 14,5 mnkr. Beräknad på kostnadsmassa 2021.

RESULTAT -14 456 -12 834
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507 MYNDIGHET/HSL

Intäkter

Avgifter HSL -315

Övriga intäkter -287 -110

Summa intäkter -287 -425

Kostnader

Personalkostnader 49 098 49 046

Lokalkostnader 1 379 1 438

Tekniska hjälpmedel 11 420 11 648

Betalningsansvar 50 50

Inhyrd personal 360 360

Övriga kostnader 6 994 6 968

Summa Kostnader 69 301 69 510

Avskrivningar 128 124

Internränta 7 5

RESULTAT 69 149 69 214
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508 ÖVRIGT ORDINÄRT BOENDE

Intäkter

Taxor och avgifter

Avgifter hemtjänst -9 344 -9 884

Avgifter larm -1 820 -1 820

Hyror -86 -88

Övriga intäkter -100 -100

Summa intäkter -11 350 -11 892

Kostnader

Personalkostnader 23 021 22 949

Lokalkostnader 2 173 2 609
Hyra ej fördelad till alla hemtjänstgrupper tidigare, justerat fr.o.m 2022, hyra cykelförråd Sörby ej i 

budget tidigare

Larm 2 272 2 272

Övriga kostnader 2 755 3 036

Summa Kostnader 30 221 30 866

Avskrivningar 470 588

Internränta 21 17

RESULTAT 19 362 19 579
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509 HEMTJÄNST EGEN REGI 

KONKURRENSUTSATT 

Intäkter

Taxor och avgifter

Hemtjänst egen regi -95 496 -104 336 8 mnkr av 18 mnkr tillskott

Avgifter larm

Övriga intäkter

Summa intäkter -95 496 -104 336

Kostnader

Personalkostnader 90 597 98 751

Lokalkostnader

Larm

Övriga kostnader 4 899 5 585

Summa Kostnader 95 558 104 336

RESULTAT

510 VÅRD- OCH 

OMSORGSBOENDE EGEN 

REGI, KONKURRENSUTSATT 

Intäkter

Vobo egen regi -118 715 -112 766 4 mnkr tillskott av 18 mnkr

Övriga intäkter

Summa intäkter -118 715 -112 766

Kostnader

Personalkostnader 116 174 110 651
Lägre personalkostnader m.a.a avveckling av platser, lägre personalomkostnader 2022 samt 

förändring poster som legat för högt, 4 mnkr av 18 mnkr tillskott. 

Lokalkostnader

Larm

Övriga kostnader 2 541 2 115

Summa Kostnader 118 715 112 766

RESULTAT

                                                                                

Sida 7



Internbudget 2022 Bokslut 2021 Budget 2021 Budget 2022

511 ÖVRIGT VÅRD- OCH 

OMSORGSBOENDE

Intäkter

Avgifter säbo -4 395 -4 565

Hyror -17 719 -15 567

Övriga intäkter -2 281 -4 262

Summa intäkter -24 395 -24 394

Kostnader

Personalkostnader 27 663 28 026 Korttids/Gläntan, helårseffekt central schemaplanerare

Lokalkostnader 32 489 31 990 Lägre lokalhyra Ålycke samt hyra fördelad till hemtjänstgrupper.

Larm 552 532

Övriga kostnader 2 691 2 034

Summa Kostnader 63 395 62 582

Avskrivningar 1 309 1 166

Internränta 44 30

RESULTAT 40 353 39 384

530 UTBILDNING USK, ÄN

Intäkter

Kostnader

Övriga kostnader 811 50 Lärärlön för äldreomsorgslyftet, betalas via Omställningsfonde 2022

Summa Kostnader 811 50

RESULTAT 811 50
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